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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت

ﻣﻘدﻣﮫ :

و ﺳﻣت راﺳت در اﺳﻼم

ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﻗرآن ﮐرﯾم و ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت .اﺟﻣﺎع اﻣت و
ﻗﯾﺎس ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻗرآن ﮐرﯾم وﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻧﺑﻊ ﺳوم و ﭼﺎرم اﺣﮑﺎم در
ﺷرع اﺳﻼم اﺳت.
ﻓﻠﺳﻔـﮥ ھﻣـﮥ اﺣﻛﺎم و ﺟزﺋﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﺗﻔﺻﯾﻠﻰ در ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻗرآن ﻋظﯾم
اﻟﺷﺎن و ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل روﺷن ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺂ ؛ در اﮐﺛر ﻣوارد ،درک اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻣت وﻓﻠﺳﻔﮫ ای ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم از ﺳطﺢ ﻓﮑر ﺑﺷری ﺑﺎﻻ اﺳت ،ﮐﮫ
ﻣطﻣﯾﻧﺂ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم وآﻣوزش ﺑﯾﺷﺗر ﻓﮭم  ،ﺗﺗﺑﻊ و ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻋﻠوم اﺳﻼﻣﯽ ﺿرورت دارد.
اﯾن ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺟﺗﮭدی اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﯾﺎﻓﺗن اﺣﮑﺎم و ﻣﻔﺎھﯾم و ﻓﻠﺳﻔـﮥ اﺻﻠﯽ  ،ﺑﺧﺷﯽ ازاﯾن
اﺣﮑﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ طور ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﮐﺎﻣل ﺑرای ﻣﺎ روﺷن ﻧﯾﺳت  ،ﻣﺎ را ﻣﺳﺎﻋدت ﺧﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑدی اﺻل ﺷرﻋﯽ ودﻻﯾل ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺎس اﻧد و دﻻﯾل ﻋﻘﻠﯽ درﯾن ﻋرﺻﮫ
اﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ؛ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾن اﻋﻣﺎل ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻘل و ﻣﻧطﻖ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم درﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑدی ﻣﻧطﻖ و ﺣﮑﻣت ﺣﮑم ﺑرای ﺷﺎرع روﺷن اﺳت و ﺣﺗﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑداﻧﯾم
ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﭼرا دو رﮐﻌت ﺳﻧت و دو رﮐﻌت ﻓرض اﺳت.
ﭼﻧﯾن ﺻراﺣت ﻧص اﺳت وﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻣﻌﺗﻘد و ﻋﻣل ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﺄﮐﯾد دارﯾم ﮐﮫ در
ﺻورﺗﯨﯾﻛﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺣﻛﻣﻰ ﮐﮫ ﺑر ﻣﻧطﻖ ﻓﮭم و داﻧش ﻣﺎ ﺑراﺑر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑرﻣﺎﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت ﭼﻧﯾن ﺣﮑﻣﯽ ﻣطﻣﯾﻧﺂ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷرع و در ﻧﮭﺎﯾت اﻣر  ،ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﻣﺎ
اﺳت.
ﺷﺎرع ﮐﮫ دردﯾن اﺳﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳت و اﺳﺗﻧﺑﺎط از ﻧﺻوص ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺗوﺳط ﻋﻠﻣﺎی ﻣﺟﺗﮭد
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣﺎدر ﺑﺎﻋﻠم ﺗوﻟد ﻧﺷده ،ھر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدت ﺧوﯾش
ﺧود را ﺑرﻣﺳﺎﯾل ﺷرﻋﯽ ﭼﻧﺎن وارد ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎم واﻻی ﻋﻠم و ﻓﺿﻠﯾت ﺑرﺳد.
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھر دو دﺳت ) دﺳت راﺳت و دﺳت ﭼپ ( از ﻣﺧﻠوﻗﺎت و ﻧﻌﻣت ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻋظﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،و ﺑر ھر ﮐدام از آن دو ﺣﻘوﻗﯽ ھﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﺟﮭت ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ دﯾده ﻧﻣﯾﺷود .
درﻧﺻوص دﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد ﮐﮫ دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد دﺳت راﺳت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در دﻧﯾﺎ
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ در آﺧرت ﻧﯾز از ﻓﺿﻠﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت.
ﭼپ دﺳﺗﮭﺎ در اﺻطﻼح زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﻧﺎم »  « left-handerو ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﻔت ﺑرای ﺷﺧص
»  « left handed personﻣﺳﻣﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن اﺻطﻼح ﺑرای ﮐﺳﯾﮑﮫ ﯾﺎ از روی ﻋﺎدت
ﯾﺎ ﺑرای آﺳﺎﻧﯽ از دﺳت ﭼپ زﯾﺎﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورﻧد .
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد اﮔر اﺻطﻼح » ﭼپ دﺳت « را در زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣروج دﻧﯾﺎ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ وﺗدﻗﯾﻖ ﻗرار دھﯾم
ﺑﮫ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ دﺳت ﭼپ در زﺑﺎﻧﮭﺎ ی ﻣروج دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧوﺑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت ﺑطور ﻣﺛﺎل :
در زﺑﺎن ﻻﺗﯾﻧﯽ ﭼپ را »  « sinisterﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺷوم و ﻧﺣس و ﺑد ﯾُﻣن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .
ﭼپ دﺳت در زﺑﺎن ﻓراﻧﺳوی ﺑر دو اﺻطﻼح ﭼپ و ﻧﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ »  « gaucheﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .
وﭼپ دﺳت در زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ »  « linkischﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭼپدﺳت و آدم ﺧراب وﻧﺎﺟور ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕرد  ،در ﺑﯾن ﻣردم اﻟﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﭼﻧدان در اﻣورﻣﻌﺎﺷراﺗﯽ  ،ﺻداﻗت ودوﺳﺗﯽ
راﺳت ﻧﺑﺎﺷد  ،آﻧرا ﺑﻧﺎم »  « linkischﻣﺳﻣﯽ ﻧﻣوده وﺗﻘرﯾﺑﺂ ﺻﻔت ﻣﻧﻔﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ھﮑذا ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭼپ دﺳت در ﮐﺷور ﻣﺎ ھم ﺻﻔت ﺣﺳﻧﮫ ﻧﺑوده وزﯾﺎﺗر اوﻗﺎت ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
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ﻓﻼن اﻧﺳﺎن ﺧوب ﻧﯾﺳت وﺑﻣن ﭼپ اﻓﺗﺎده وھدف از آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻼن ادم ﺑﮫ اﺻطﻼح دﺷﻣﻧﯽ وﯾﺎ
ﻋداوت دارم .
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﭼپ دﺳﺗﯽ ﯾﺎ راﺳتدﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺻﻔت ﯾﺎ ﺧﺻﯾﺻﮫ ژﻧﺗﯾﮑﯽ )ارﺛﯽ(اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،
ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺣث ﮐﻠﯽ در اﯾن ﺑﺎﺑت از
ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺧﺎرج ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ را ﻋﻘﯾده ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ  :ﭼپ دﺳﺗﯽ زﻣﯾﻧﮫ ارﺛﯽ دارد و ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎ ﻟﯾت
ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻣت راﺳت ﻣﻐز اﺳت .در ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ،ﻣﺷﺎھده ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺣدود  5ﺗﺎ  8درﺻد از ﺟﻧﯾنھﺎ در
رﺣم ﻣﺎدر ،طرف ﭼﭘﺷﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﺣرﮐت ﻣﯽدادﻧد .
ِ
درزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗدﯾم ﭼپدﺳت ﺑودن در اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﻋﯾب ﺷﻣﺎرﯾده ﻣﯾﺷود  ،ﺣﺗﯽ ﻣورﺧﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد
ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻗدﯾم ﻣرد ھﺎی ژاﺑﻧﯽ ﺣﻖ ﺷرﻋﯽ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ زﻧﮭﺎ ی ﭼپ دﺳت ﺧوﯾش را ﺑدون
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻧطﻖ طﻼق دھﻧد .

ﭼپ دﺳﺗﯽ در دﯾن ﯾﮭود وﻣﺳﯾﺣﯾت :

در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾن ﯾﮭودﯾت وﻣﺳﯾﺣﯾت ﭼپ دﺳت را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻓﺎل ﻧﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،وﺑﮫ اﺻطﻼح آﻧرا از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﯾوب ﻣﯾﺷﻣﺎرﯾدﻧد .
در ﻛﺗﺎب » ﺳﺎﻣوﺋل« ازﯾﻌﻘوب و داوود داﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺣﮑﺎﯾﮫ ﻣﯾدارﻧد ﮐﮫ :
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ » آﻣﺎﺳﺎ « ﺧواھرزاده داوود ﻛﮫ از ﺟﺎﻧب داوود ﺑﮫ ﺑﺣﯾث ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده ﺑود ،
رھﺑري ﮔروھﻲ ﺷورﺷﮕر را ﻋﻠﯾﮫ داوود ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﻲ ﮔﯾرد.
روزي داوود او را ﺑﮫ ﻗﺻر اش اﺣﺿﺎر ﻧﻣوده ودر ﺿﻣن ﮔﻔﺗن » :ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺑرادرم ﺑر ﺳر راه ﺗو
اﯾﺳﺗﺎده اﺳت؟ دﺳت راﺳت آﻣﺎﺳﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻲ ﺑوﺳد و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ دﺳت ﭼﭘش ﺷﻣﺷﯾرش را
ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت در ﺷﻛم آﻣﺎﺳﺎ طوري ﻓرو ﻣﻲ ﺑرد ﻛﮫ دل و روده ي ِ او روي زﻣﯾن ﻣﯽ رﯾزاﻧد  « .اﯾن
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﻧﺧواﺳت ﻗﺗل اورا ﺑدﺳت راﺳت ﺧوﯾش اﻧﺟﺎم دھد .
ھﻣﭼﻧﺎن در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺗﻌددی در اﻧﺟﯾل دﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ ﺣﮑم
ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت .
در اﻧﺎﺟﯾل آﻣده اﺳت ﮐﮫ :ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ آﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ در ﺳﻣت راﺳﺗش ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد ﻣﻲ ﮔوﯾد » :
در آﻏوش ﻣﮭر ﭘدر در آﺋﯾد  ،ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﻲ ﻛﮫ از آﻏﺎز ﺑراي ﺷﻣﺎﯾﺎن آﻓرﯾده ﺷد«  .و آﻧﮕﺎه روي
ﺳوي آﻧﺎﻧﻲ ﻛﮫ در ﺳﻣت ﭼپ او ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد ﻛرده و ﻣﻲ ﮔوﯾد  » :از ﻣن دور ﺷوﯾد ،ﺳوي آﺗش
اﺑدي  ،آﺗﺷﻲ ﻛﮫ از آن ﺷﯾطﺎن و ﯾﺎراﻧش اﺳت ﮔم ﺷوﯾد«.
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ رﺑط دادن ﺑدي ﺑﮫ ﭼپ و ﺧوﺑﻲ ﺑﮫ راﺳت ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﻣﺳﯾﺣﯾت درﺑﯾن اﺳﺎطﯾر
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ وﺟود داﺷت و اﻧﺟﯾل ﺑﻧﯾﺎن ﮔزاراﯾن طرز ﺗﻔﻛر ﻧﯾﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺻر وداﺳﺗﺎﻧﮭﺎ واﻋﺗﻘﺎدت ﻣﺻرﯾﺎن ﻗدﯾم ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔﯾرد در ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭼپ وﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم ﭼپ آﻓﺗﺎب ﺑﺎ ﺧود ﻣﺻﯾﺑت ھﻣراه دارد  » ،ﺳت « ﺧداي ﺗوﻓﺎن ﺑدي و
ﺑﻲ ﻧظﻣﻲ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﻲ ﻛﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ھوروس ﺑﺧﺷﻧده ي ِ ﺧوﺑﻲ ھﺎﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب » ﭼﺷم
راﺳت آﻓﺗﺎب « ﻧﺎم دوم اوﺳت.
در ﺑودﯾﺳم و ھﻧدوﯾﺳم ﻧﯾز ﻣﻲ ﺗوان آداب و رﺳوم و داﺳﺗﺎن ھﺎﺋﻲ از اﯾن ﻣﺷﺎﺑﮭت را ﻣﺷﺎھده را
ﯾﺎﻓت ﮐﮫ در ﻣورد ﻋدم ﺧوﺑﯽ دﺳت ﭼپ ﺑﯾﺎن ﮐردﯾده اﺳت .
ﻣﺣﻘﯾﻘﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ درﻣراﺳم ﻋﺑﺎدی ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت را ﺑﺎ دﺳت
ﭼپ ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾم :
ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ  :ﺳرﺧﭘوﺳﺗﺎن ھﻧﮕﺎم دﻋﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺧﺷش از ﺧداﯾﺎن ﺧود و ﺑﮫ راه راﺳت ھداﯾت ﺷدن
 ،ﻧوك اﻧﮕﺷت ﺳﺑﺎﺑﮫ ي ِ راﺳت را در ﺧﺎك ﻓروﺑرده و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻟب ﻣﻲ ﺑرﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣﻘﯾﻘﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :
در ﻣﯾﺎن ﻋوام اﻟﻧﺎس ﻋﺎدﺗﯽ در ﻣورد ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺑﺎ ﭼپ وﺟود دارد  .ﻣﯾﮕوﯾﻧد :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﺟﺎدوﮔر ھﻧﮕﺎم ﺑﮭم زدن داروھﺎي ﺟﺎدوﺋﻲ اش در طﺷت ﺟﺎدوﮔري اش ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ رو ﺑﮫ اﻓﺗﺎب اﯾﺳﺗﺎده
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وﺑﺎ اﮐت ﺧﺎﺻﯽ دﺳت ﭼﭘش را ﺑﮫ ﺳوي ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠش دراز ﻛﻧد و ﻋواﻣل ﻣرﯾﺿﯽ را ازﺑﯾن ﺑﺑرد.
ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﭼپ دﺳﺗﺎن ھﻣواره و در ھﻣﮫ ﺟﺎي ﺟﮭﺎن ﻣطرح ﺑوده و ﻛﻣﺎﻛﺎن ھﺳت.
ﻣﯾﮕوﯾﻧد :در ﮔذﺷﺗﮫ زوﻟوﺋﻲ ھﺎي ﺳﺎﻛن ﺟﻧوب آﻓرﯾﻘﺎ ﺳوراﺧﻲ در زﻣﯾن ﻣﻲ ﻛﻧدﻧد و آن را از آب
ﺟوش ﭘر ﻛرده و طﻔل ﭼپ دﺳت را ﻣﺟﺑور ﻣﻲ ﻛردﻧد ﺗﺎ دﺳت ﭼﭘش را درون آب ﺟوش ﻓرو ﺑرد و
ﭘس از آن ﺑﺎ ھﻣﺎن دﺳت روي ﺳوراخ را ﺑﭘوﺷﺎﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺄ دﺳت ﭼپ ﻛودك زﺧم ﺷده و او ﺗﺎ ﻣدﺗﻲ
ﻧﻣﻲ ﺗواﻧﺳت از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧد.
ﻋﻠت اﯾﻧﻛﺎر اﯾن ﺑود ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺻور ﻣﻲ ﻛردﻧد ﻛودك ِ ﭼپ دﺳت ﺑﮫ دام اوﺑﺎش ﺧواھد اﻓﺗﺎدو ﮔﻣراه
ﺧواھد ﺷد و ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎﺗش ﺗرك ﻋﺎدت اوﺳت.

ﺳوﺋدي ھﺎ ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد :

ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ  :ﮔردش در طﺑﯾﻌت » ﺳﻣت راﺳت « را ﻣﻲ ﮔﯾرد ھرﮔز دﭼﺎر ﺷﻛم درد ﻧﻣﻲ ﺷود و ﯾﺎ
ﺑدون ﻛﻣﻲ » ﭼپ زدن « ﻧﻣﻲ ﺗوان از ﭘس ﻣﺧﺎرج ﺧود ﺑرآﻣد  ،ﭼرا ﻛﮫ ﺑﺎ اﻧدﻛﻲ ﭼپ روي ﻣﻲ
ﺗوان از ﻋﮭده ﻛﺎرھﺎي ﺳﺎده و ﺑﻲ اھﻣﯾت ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺑر آﻣد .اﻣﺎ ﻛﺎرھﺎي ﺑﻐرﻧﺞ و ﭘﯾﭼﯾده را ﺑﺎﯾد
ﺑﺎ دﺳت راﺳت اﻧﺟﺎم داد و از اﯾن ﻗﺑﯾل...داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی در ﺑﯾن ﻣردم وﺟود دارد .

ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !

در ﻓﺿﯾﻠت ﺳﻣت راﺳت و دﺳت راﺳت  ،ﺑﺧﺻوص ﺑرای  :ﺳﻼم دادن ،ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﻛردن  ،ﻏذا
ﺧوردن ،درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎل در روز ﻗﯾﺎﻣت ،ﭘﯾش ﺷدن در ھﻧﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷدن و داﺧل ﺷدن ،
ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس وﻏﯾره  ...در ﻣﺟﻣوﻋـﮥ ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت  ،درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺧﺷﯽ ازاﯾن اﻋﻣﺎل ﻣﺳﺎﯾل ﺗﻌﺑدی و ﺑﺧش دﯾﮕری ﻣﺳﺎﯾل اﺧﻼﻗﯽ ﺑوده ﮐﮫ در اﯾن ﻋﻣل اﺧﻼﻗﯽ ھم
ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ارﺟﮭﯾت ﮐﺎر از ﻧظر اﺳﻼم ﺑﻣﻧظور ﻋﻣل ﺑﮫ آن اﻧﺷﺎء ﷲ از ﺛواب ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮫ ﺧواھد
ﺑود .دﺳت ﭼپ ﺑرای ﺷﺳﺗن ﻣﺣل ادرار و ﻏﺎﯾط و اﺳﺗﺑراء وﻏﯾره  ...اﻣور درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد.
درﻣﺟﻣوع ﺑرﺗرى دﺳت راﺳت و ﺳﻣت راﺳت از ﻣواردى در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﻓﺿﯾﻠت آن
در آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ واﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻧﺑوی ﻧﯾز ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑرﺗری دﺳت راﺳت وﺳﻣت راﺳت در اﺳﻼم :

ﭼرا در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم  ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھر ﮐﺎر ﺧوب و ﺛواﺑﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳت راﺳت اﻧﺟﺎم
دھﻧد؟ در اﯾن ﻣوردﻋﺎﻟم ﺷﮭﯾر ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺷﯾﺦ اﻣﺎم ﻧووی رﺣﻣﮫ ﷲ در» ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم «
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» اﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﻋدۀ ﻣﺳﺗﻣر در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ :ھر آﻧﭼﮫ از ﺑﺎب ﺗﮑرﯾم و ﺷراﻓت ﺑﺎﺷد ﻣﺎﻧﻧد:
ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ﭘﯾراھن و ﺗـﻧﺑﺎ ن ،ﭘوﺷﯾدن ﺟراب ،داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ،ﺳواک ) ﯾﺎ ﻣﺳواک زدن ( و
ﺳرﻣﮫ زدن ،و ﮔرﻓﺗن ﻧﺎﺧون ،و ﮐوﺗﺎه ﮐردن رﯾش وﺑروت  ،و ﺷﺎﻧﮫ زدن ﻣوھﺎ ،و زدودن ﻣوی زﯾر
ﺑﻐل ،و ﺗراﺷﯾدن ﻣوی ﺳر ،و ﺳﻼم ﻧﻣﺎز ،و ﺷﺳﺗن اﻋﺿﺎی وﺿو و ﻏﺳل ،و ﺧروج از ﺗواﻟت ،و
ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ،و ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ و دﺳت دادن ،و ﻟﻣس ﺣﺟر اﻻﺳود و ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ،ﺗﯾﺎﻣن )ﭘﯾش
اﻧداﺧﺗن دﺳت راﺳت( در آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.
و ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺿد آن ﺑﺎﺷد ﻣﺎﻧﻧد :رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺎب و ﯾﺎ دﺳت ﺷوی ،ﺑﯾرون رﻓﺗن از ﻣﺳﺟد،
اﺳﺗﻧﺷﺎق ،و اﺳﺗﻧﺟﺎء ،و ﺑﯾرون آوردن ﻟﺑﺎس و ﺗﻧﺑﺎن و ﯾﺎ ھم ﺟوارب و ھﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ ،ﭘﯾش
اﻧداﺧﺗن ﺳﻣت ﭼپ ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ،و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣوارد ﺑرای ﺗﮑرﯾم راﺳت و ﺷرف آن اﺳت «.
ﺷﯾﺦ اﻣﺎم ﻧووی ﻣﯽ اﻓزﯾـد:
» و ﻗد أﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﯽ أﻧﮫ ﻣﻧﮭﯽ ﻋن اﻻﺳﺗﻧﺟﺎء ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ،ﺛم اﻟﺟﻣﺎھﯾر ﻋﻠﯽ أﻧﮫ ﻧﮭﯽ ﺗﻧزﯾﮫ وأدب ﻻ
ﻧﮭﯽ ﺗﺣرﯾم ،وذھب ﺑﻌض أھل اﻟظﺎھر إﻟﯽ أﻧﮫ ﺣرام« ﯾﻌﻧﯽ ) :و ﻋﻠﻣﺎء اﺟﻣﺎع ﮐرده اﻧد ﮐﮫ از
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اﺳﺗﻧﺟﺎء ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻧﮭﯽ ﺷده اﺳت ،و ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎء ﻧظرﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮭﯽ ،ﻧﮭﯽ ﺗﻧزﯾﮫ
اﺳت ﻧﮫ ﻧﮭﯽ ﺗﺣرﯾم ،و ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی اھل ظﺎھر آﻧرا ﻧﮭﯽ ﺗﺣرﯾم ﻣﯾداﻧﻧد (.
ھﮑذا اﻣﺎم ﻣﻧﺎوی ﻗدر » ﻓﯾض اﻟﻘدﯾر« ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ً
» وﻣﺣل اﻟﺧﻼف ﻣﺎ ﻟم ﺗﺑﺎﺷر اﻟﯾد اﻹزاﻟﺔ ﺑﻼ ﺣﺎﺋل وإﻻ ﺣرم وﻟم ﯾﺟز اﺗﻔﺎﻗﺎ «ﯾﻌﻧﯽ  ) :و ﺟﺎی اﺧﺗﻼف
آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺟﺎﺳت در ﺗﻣﺎس ﻧﺑﺎﺷد ،و ﮔرﻧﮫ ) اﮔر دﺳت راﺳت ﺑﺎ
ﻧﺟﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد( ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺣرام ﻣﯾﺷود (.
وﻣﯽ اﻓزاﯾد  »:و ﻗوﻟﮫ ) وﻻ ﯾﺗﻣﺳﺢ ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ( أی ﻻ ﯾﺳﺗﻧﺟﯽ ﺑﮭﺎ ﻓﯾﮑره ﻋﻧد اﻟﺟﻣﮭور ،أﻣﺎ اﻟﺗﻣﺳﺢ ﺑﮭﺎ
ﺑﺄن ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﮑﺎن اﻟﺣﺟر ﻓﯾزﯾل ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺟﺎﺳﺔ ﻓﺣرام « ﯾﻌﻧﯽ ) :و ﻗول ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮐﮫ
ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ) :و ﺑﺎ دﺳت راﺳﺗش ﻣﺳﺢ ﻧﮑﻧد( ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت راﺳﺗش اﺳﺗﻧﺟﺎ ﻧﮑﻧد و ﻧزد ﺟﻣﮭور ﻋﻠﻣﺎء
ﻣﮑروه اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻣﺳﺢ ﮐردن ﻣﻘﻌد ﺑﺟﺎی ﺳﻧﮓ و ازاﻟت ﻧﺟﺎﺳت ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺣرام اﺳت.
(
اﻓﺿﻠﯾت ﻣﻔﺎھﯾم ﺗﻘدم راﺳت ﺑﺎ ﭼپ در آﯾﺎت واﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻣﺗﻌددی ﺗذﮐر رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺻرآ ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم:

ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ در آﯾﺎت ﻗرآﻧﯽ:

ﺎﻣ ِﮭ ْم ﻓَ َﻣ ْن أُوﺗِ َﯽ ِﮐﺗَﺎﺑَﮫُ ِﺑﯾَ ِﻣﯾﻧِ ِﮫ
ﺎس ِﺑ ِﺈ َﻣ ِ
در آﯾﮫ ) 71ﺳوره اﺳراء ( آﻣده اﺳت َ » :ﯾ ْو َم َﻧ ْدﻋُو ُﮐ ﱠل أ ُ َﻧ ٍ
ﮏ َﯾ ْﻘ َرؤُونَ ِﮐﺗَﺎ َﺑ ُﮭ ْم« ﯾﻌﻧﯽ ) :ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد( روزی را ﮐﮫ ھر ﮔروھﯽ را ﺑﺎ ﭘﯾﺷواﯾﺎن ﺷﺎن ﻣﯽ
َﻓﺄ ُ ْو َﻟ ِﺋ َ
ﺧواﻧﯾم! ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت راﺳت ﺷﺎن داده ﺷود ،آن را ) ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳرور( ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد.
وﯾﺎ ھم در ﺳوره )واﻗﻌﮫ آﯾﮫ  ( 91ﻣﯾﺧواﻧﯾم :
ﯾن« ﯾﻌﻧﯽ) :ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود (:ﺳﻼم ﺑر ﺗو از ﺳوی دوﺳﺗﺎﻧت ﮐﮫ از
ﮏ ِﻣ ْن أ َ ْ
» َﻓ َ
ﺻ َﺣﺎ ِ
ﺳ َﻼ ٌم ﻟﱠ َ
ب ا ْﻟ َﯾ ِﻣ ِ
اﺻﺣﺎب راﺳت اﻧد.
ﺳﺎءﻟُونَ « )ﻣدﺛر .(40-38ﯾﻌﻧﯽ) :
ﯾن * ِﻓﯽ َﺟﻧﱠﺎ ٍ
ﺳ َﺑتْ َر ِھﯾﻧَﺔٌ * ِإ ﱠﻻ أ َ ْ
ت َﯾﺗ َ َ
ــ » ُﮐ ﱡل ﻧَ ْﻔ ٍس ِﺑ َﻣﺎ َﮐ َ
ﺻ َﺣ َ
ﺎب ا ْﻟ َﯾ ِﻣ ِ
آری( ھر ﮐس در ﮔرو اﻋﻣﺎل ﺧوﯾش اﺳت ،ﻣﮕر اﺻﺣﺎب ﯾﻣﯾن ) راﺳت ( ) ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن را ﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾﻣﺎن و ﺗﻘوای ﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت راﺳت ﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد( آﻧﮭﺎ در ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺟﻧت اﻧد  ،و ﺳؤال ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺻ َﻧﻌُوا إِﻧﱠ َﻣﺎ
ف َﻣﺎ َ
ﮏ ﺗ َ ْﻠ َﻘ ْ
ﻖ َﻣﺎ ﻓِﯽ ﯾَ ِﻣﯾ ِﻧ َ
ــ و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧش ﺧﺑر ﻣﯽ دھد ،ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾدَ » :وأ َ ْﻟ ِ
ﺎﺣ ُر َﺣﯾ ُ
ْث أَﺗَﯽ« )ﺳوره طﮫ آﯾﮫ .(69ﯾﻌﻧﯽ ) :ای ﻣوﺳﯽ ( آﻧﭼﮫ را در
ﺳ ِ
ﺳ ِ
َ
ﺎﺣ ٍر َو َﻻ ﯾُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ اﻟ ﱠ
ﺻ َﻧﻌُوا َﮐ ْﯾدُ َ
دﺳت راﺳت داری ﺑﯾﻔﮕن ،ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ﻣﯽ ﺑﻠﻌد! آﻧﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻣﮑر ﺳﺎﺣر اﺳت؛ و
ﺳﺎﺣر ھر ﺟﺎ رود رﺳﺗﮕﺎر ﻧﺧواھد ﺷد.
َ
َ
ــ » َﻓ َرا َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ﯾن« )ﺳوره
ﻧطﻘونَ * ﻓ َراغ َ
غ إِ َﻟﯽ آ ِﻟ َﮭ ِﺗ ِﮭ ْم َﻓ َﻘﺎ َل أ َ َﻻ ﺗَﺄ ْ ُﮐﻠُونَ * َﻣﺎ ﻟ ُ
ﮑ ْم ﻻ ﺗ ِ
ﻋﻠﯾ ِْﮭ ْم ﺿ َْرﺑًﺎ ِﺑﺎﻟﯾَ ِﻣ ِ
ﺻﺎﻓﺎت  .(93-91ﯾﻌﻧﯽ ) :اﺑراھﯾم وارد ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ ﺷد( ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺑوداﻧﺷﺎن ﮐرد و از روی
ﺗﻣﺳﺧر ﮔﻔت» :ﭼرا ) از اﯾن ﻏذاھﺎ ( ﻧﻣﯽﺧورﯾد؟! ﭼرا ﺳﺧن ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾد؟! ﺳﭘس ﺑﺳوی آﻧﮭﺎ رﻓت و
ﺿرﺑﮫای ﻣﺣﮑم ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺑر ﭘﯾﮑر آﻧﮭﺎ ﻓرود آورد.
ﺷ َﻣﺎ ِل« )ﺳوره واﻗﻌﮫ آﯾﮫ .(41ﯾﻌﻧﯽ  :و اﺻﺣﺎب ﺷﻣﺎل )ﭼپ(،
ﺎب اﻟ ِ ّ
ﺎب اﻟ ِ ّ
ﺷ َﻣﺎ ِل َﻣﺎ أ َ ْ
ــ » َوأ َ ْ
ﺻ َﺣ ُ
ﺻ َﺣ ُ
ﭼﮫ اﺻﺣﺎب ﺷﻣﺎﻟﯽ )ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺟرﻣﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت ﭼپ آﻧﮭﺎ داده ﻣﯽ ﺷود(.
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ َﻓ َﯾﻘُو ُل َﯾﺎ َﻟ ْﯾﺗَﻧِﯽ َﻟ ْم أُوتَ ِﮐﺗَﺎ ِﺑﯾ ْﮫ« ) ﺳوره ﺣﺎﻗﮫ آﯾﮫ  .( 25 :ﯾﻌﻧﯽ :
ــ » َوأ َ ﱠﻣﺎ َﻣ ْن أُو ِﺗ َﯽ ِﮐﺗَﺎ َﺑﮫُ ﺑِ ِ
ا ّﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟش را ﺑﮫ دﺳت ﭼﭘش ﺑدھﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ای ﮐﺎش ھرﮔز ﻧﺎﻣﮫ اﻋﻣﺎﻟم را ﺑﮫ
ﻣن ﻧﻣﯽ دادﻧد «.در آﯾﺎت ﻣﺗذﮐره ﺑﮫ وﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﺑرﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺗﺎﮐﯾد ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت .

اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻧﺑوی وﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺑرﭼپ :

در ﻣورد ﻓﺿﯾﻠت دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻣﺗﻌددی رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﺑﺣث ﺑﮫ
ذﮐر ﺑرﺧﯽ از اﯾن رواﯾﺎت  ،ذﯾﻶ اﮐﺗﻔﺎ ء ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .

ﻓﻀﯿﻠﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در اﺳﻼم
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اَ t
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ  » :ﮐَﺎنَ رﺳو ُل ﱠ
ﺻﻠّﯽ ﷲُ
ﺳﻠﱠم ﯾُ ْﻌ ِﺟﺑُﮫُ اﻟﺗﱠﯾ ﱡﻣنُ ﻓﯽ ﺷﺄ ِﻧﮫ ُﮐ ِﻠّﮫ :ﻓﯽ ُ
ﻖ ﻋﻠﯾﮫ .ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم
َ
ط ُﮭ ِو ِرهَِ ،وﺗَر ﱡﺟ ِﻠ ِﮫَ ،وﺗ َ َﻧﻌﱡ ِﻠﮫ« .ﻣﺗﻔ ٌ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ و َ
ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(168ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ).(268ﯾﻌﻧﯽ ) ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷروع
و اﻧﺟﺎم از راﺳت و ﺟﻠو اﻧداﺧﺗن آن را در ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎﯾش در ﻏﺳل و وﺿو و ﺷﺎﻧﮫ ﮐردن ﻣوی ﺳر
و ﭘوﺷﯾدن ﺑوت ھﺎی ﺧوﯾش  ،دوﺳت ﻣﯽ داﺷت ( .در ﺣدﯾث ﻣﺗذﮐر در ﻣﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم
ﺷروع واﻧﺟﺎم از راﺳت و ﺟﻠوه اﻧداﺧﺗن را در ھﻣﮫ ﮐﺎر دوﺳت داﺷت .
َ
ﱠ
َ
ور ِه
ﺻﻠّﯽ ﷲُ َ
اَ t
ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ و َ
ھﻣﭼﻧﺎن در رواﯾت دﯾﮕری آﻣده اﺳت  »:ﮐﺎ َﻧتْ َﯾدُ رﺳول ﱠ
ﺳﻠم ،اﻟﯾُ ْﻣﻧﯽ ِﻟط ُﮭ ِ
ﺳ َری ِﻟ َﺧﻼ ِﺋ ِﮫ َو َﻣﺎ ﮐَﺎنَ ْ
ذی« .ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ،رواه أﺑو داود وﻏﯾره.
ﺎﻣﮫ ،وﮐَﺎ َﻧتْ اﻟﯾُ ْ
و َط َﻌ ِ
ﻣن أ َ ً
ﯾﻌﻧﯽ  » :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم دﺳت راﺳﺗش را ﺑرای وﺿو و ﻏﺳل و ﺧوردن ﺧوﯾش و دﺳت
ﭼﭘش را ﺑرای دﺳﺗﺷوﯾﯽ و رﻓﻊ ﺣﺎﺟت و ھر آﻟودﮔﯽ دﯾﮕری ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓت « .ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت ﮐﮫ اﺑوداود ) (33و ﻏﯾر او ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﺢ رواﯾت ﮐردهاﻧد.
ھﮑذا در ﺣدﯾﺛﯽ از ام ﻋطﯾﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﯾﺎﻣﻧ َﮭﺎ
وﺳﻠم در ھﻧﮕﺎم ﻏﺳل دﺧﺗرش زﯾﻧب ﺑﮫ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﻏﺳل ﻣﯽدادﻧد ،ﻓرﻣودﻧد » :ا ْﺑدَأْنَ ﺑِ ِ
ﻖ ﻋﻠﯾﮫ».ﻏﺳل را از طرف ھﺎی راﺳت و اﻋﺿﺎی وﺿوی او ﺷروع
ُوء ِﻣ ْﻧﮭﺎ« ﻣﺗﻔ ٌ
اﻟوﺿ ِ
واﺿﻊِ ُ
َو َﻣ ِ
ﮐﻧﯾد« .ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(167ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ).(648/2
در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوھرﯾره رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد» :إِذا
ﻖ
ﺷّﻣﺎ ِلِ .ﻟﺗَﮑ ُِن اﻟﯾُ ْﻣﻧﯽ أ َ ﱠوﻟ ُﮭﻣﺎ ﺗ ُ ْﻧﻌَ ُل،
وآﺧر ُھ َﻣﺎ ﺗ ُ ْﻧ َز ُ
ع« ﻣﺗﻔ ٌ
ا ْﻧﺗ َ َﻌ َل أَﺣدُ ُﮐ ْم َﻓ ْﻠﯾ ْﺑدَأْ ﺑﺎﻟﯾُ ْﻣﻧﯽَ ،وإِذا َﻧ َزع َﻓ ْﻠﯾ ْﺑدَأْ ِﺑﺎﻟ ِ
َ
ﻋﻠﯾﮫ .ﯾﻌﻧﯽ » :ھر ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ﺑوت ھﺎی ﺧوﯾش را ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد  ،از راﺳت و وﻗﺗﯽ آن را از
ﭘﺎی ﺑﯾرون ﻣﯽ اورﯾد  ،از ﭼپ ﺷروع ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ ﭘﺎی راﺳت ،در ﭘوﺷﯾدن اول ﺑﺎﺷد و در آوردن آﺧر«.
ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﺑﺧﺎری )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎری( ) ،(5856ﺻﺣﯾﺢ اﻣﺎم ﻣﺳﻠم ).(2097
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑن ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ ،
ب َﻓ ْﻠﯾَﺷ َْر ْب ِﺑﯾَ ِﻣﯾﻧِ ِﮫ َ ،ﻓ ِﺈنﱠ اﻟ ﱠ
ﺷ ْﯾ َطﺎنَ َﯾﺄ ْ ُﮐ ُل ِﺑ ِ
ﻓرﻣود» :إِذَا أ َ َﮐ َل أ َ َﺣدُ ُﮐ ْم َﻓ ْﻠ َﯾﺄ ْ ُﮐ ْل ﺑِ َﯾ ِﻣﯾ ِﻧ ِﮫ َ ،وإِذَا ﺷ َِر َ
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ« .ﯾﻌﻧﯽ » :ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ ﻏذا ﺧورد ﺑﺎ دﺳت راﺳﺗش ﺑﺧورد ،و اﮔر آب ﻧوﺷﯾد ﺑﺎ دﺳت
ب ِﺑ ِ
َو َﯾﺷ َْر ُ
راﺳت ﺑﻧوﺷد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ دﺳت ﭼﭘش ﻣﯽ ﺧورد و ﻣﯽ ﻧوﺷد « .ﻣﺳﻠم ).(2020
 ھﮑذا در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری آﻣده اﺳت :» إذا ﺷرب أﺣدﮐم ﻓﻼ ﯾﺗﻧﻔس ﻓﯽ اﻹﻧﺎء وإذا أﺗﯽ اﻟﺧﻼء ﻓﻼ ﯾﻣس ذﮐره ﺑﯾﻣﻧﮫ وﻻ ﯾﺗﻣﺳﺢ ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ«
) ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ( ﯾﻌﻧﯽ )اﮔر ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﻧوﺷد در ظرﻓش ﺗﻧﻔس ﻧﮑﻧد و اﮔر وارد ﺧﻼء ﺷود
آﻟﺗش راﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻟﻣس ﻧﮑﻧد وﺑﺎ دﺳت راﺳﺗش ﺧودش را ﭘﺎک ﻧﮑﻧد.( .
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺣﺿرت ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺻدﯾﻖ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ آﻣده اﺳت  » :ﮐﺎﻧت ﯾد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻟﯾﻣﻧﯽ ﻟطﮭوره وطﻌﺎﻣﮫ ،وﮐﺎﻧت ﯾده اﻟﯾﺳری ﻟﺧﻼﺋﮫ ،وﻣﺎ ﮐﺎن ﻣن أذی «ﯾﻌﻧﯽ ):رﺳول
ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم دﺳت راﺳﺗش را ﺑرای وﺿوء ﮔرﻓﺗن و ﺧوراک ﺧورددﻧش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑرد
و دﺳت ﭼﭘش ﺑرای ﻗﺿﺎی ﺣﺎﺟت و رﻓﻊ ﻧﺟﺎﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑرد.(.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺿرت ﺣﻔﺻﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
ﺳوی
ﺻﻠّﯽ ﷲُ َ
ﺳﺎرهُ ﻟﻣﺎ ِ
ﺳﻠﱠم ﮐﺎن ﯾَﺟْ َﻌ ُل ﯾَﻣﯾﻧَﮫُ ﻟ َط َﻌ ِ
اَ t
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ و َ
» أَنﱠ رﺳول ﱠ
ﺎﻣ ِﮫ َوﺷ ََراﺑِ ِﮫ وﺛﯾﺎﺑﮫ وﯾَ َﺟﻌ ُل َﯾ َ
ذﻟﮏ « )رواﯾت أﺑو داود و ﺗرﻣذی وﻏﯾره( .ﯾﻌﻧﯽ ) :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم دﺳت راﺳت ﺧود
َ
را ﺑرای ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن و ﺟﺎﻣﮫء ﺧوﯾش اﺧﺗﺻﺎص داده ودﺳت ﭼپ ﺧود را ﺑرای دﯾﮕر اﻣور
ﻗرار داده ﺑود ( .اﯾن ﺑود ﺑرﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺛﯽ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﮐﮫ ھم ﺷﺧص ﺧودش
اﻋﻣﺎل ﺧوب را ﺑدﺳت راﺳت ﻣﯽ اﻏﺎزﯾد و ھم ﺑرای ﺻﺣﺎﺑﮫ ﮐرام ھداﯾت ﻣﯾﻔرﻣود ﺗﺎ اﻋﻣﺎل ﺧوب را
ﺑدﺳت راﺳت ﺑﮫ اﻏﺎزﻧد .

ﻓرﺷﺗﮕﺎن راﺳت و ﭼپ وﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻧﮕﮭﺑﺎن:

در ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗذﮐر داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ  :ھﻣـﮥ ﻣوﺟودات ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﻧﺳﺎﻧﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻣﻌرض
ﺣوادث و آزار ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﺧطرات روﺣﯽ ،ﭼون ﻓرﯾب و وﺳوﺳﮫ ﺷﯾطﺎن و ﻧﻔس اﻣﺎره و ﺳﻘوط
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ظﺎھری و ﺑﺎطﻧﯽ ﻗرار دارﻧد.
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﮔروپ از ﻣﻼﺋﮏ را ﻣﺄﻣوروﻣوظف ﺣﻔظ  ،ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ آﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻗرار
داده اﺳت طورﯾﮑﮫ در ﺳورۀ ﻣﺑﺎرﮐﮫ رﻋد آﯾـﮥ  17ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد » :از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﺣﺎﻓظﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
)ﻣﻌﻘّﺑﺎت )ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﻧدﮔﺎن( ﭘﯾوﺳﺗﮫ از ﺟﻠو و ﭘﺷت ﺳر و در اطراف او ،ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت و ﻣراﻗﺑت وی ﻣﯽ
ﭘردازﻧد«.
ھﮑذا ﺑرای ھراﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﻓرﺷﺗﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﺗوظﯾف ﮔردﯾده اﺳت .طورﯾﮑﮫ در ﺳورۀ طﺎرق
آﯾـﮥ  4ﻣﯾﺧواﻧﯾم » :و ﻧﯾﺳت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﮕر ﺑر او ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ اﺳت ،اﯾن ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺣﻔﺎﻓظت از ﺟﺎن وروح
او و ﻗرار دادﻧش در ﻣﺳﯾر ﺣﻖ و ھم ﭼﻧﯾن ﺣراﺳت از ﺟﺳم او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد
«.

درﯾﺎﻓت اﻋﻣﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺑدﺳت راﺳت:

ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرف ﮐﮫ دﺳت از آن ﺑرﺧوردار اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷرف ﻧوﺷﺗن را ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ
ﻋظﻣت ﺑﺎ دﺳت اﻋطﺎ ﻧﻣوده ،ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺷرف ﻧطﻖ را ﺑزﺑﺎن ھدﯾﮫ داده اﺳت.
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﺑدان اﺷﺎره ﻧﻣودﯾم ،ﻣﻼﺋﮑﮫ ﯾﯽ را ﻣﺄﻣور ﮔرداﻧﯾده ﮐﮫ
ﻣﺻروف ﻧوﺷﺗن اﻋﻣﺎل ﻧﺎﻣـﮥ ﺧﻠﻖ اﺳت و ﺑر آﻧﮭﺎ ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾدَ » :وإِنﱠ
ﮑ ْم َﻟ َﺣﺎ ِﻓ ِظﯾنَ * ِﮐ َرا ًﻣﺎ ﮐَﺎﺗِ ِﺑﯾنَ * َﯾ ْﻌ َﻠ ُﻣونَ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻔ َﻌﻠُونَ « )اﻧﻔطﺎر .(12 -10
َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ُ
ً
ﯾﻌﻧﯽ» :اﻟﺑﺗﮫ و ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣراﻗﺑت اﺣوال و اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﺄﻣور اﻧد ،ﻣﻼﺋﮑﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑزرﮔوارﻧد
ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﻧدﮔﺎن را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد ،ﺷﻣﺎ ھر ﭼﮫ ﮐﻧﯾد ھﻣﮫ را ﻣﯽ داﻧﻧد«.
َ
ُ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ﯾب
ﯾن َوﻋ َِن اﻟ ِ ّ
ﺷ َﻣﺎ ِل َﻗ ِﻌﯾدٌ * َﻣﺎ َﯾﻠ ِﻔظ ِﻣن ﻗ ْو ٍل إِﻻ ﻟدَ ْﯾ ِﮫ َر ِﻗ ٌ
ﺎن ﻋ َِن ا ْﻟ َﯾ ِﻣ ِ
و ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :إِ ْذ َﯾﺗ َ َﻠﻘﱠﯽ ا ْﻟ ُﻣﺗ َ َﻠ ِﻘّ َﯾ ِ
ﻋ ِﺗﯾدٌ« )ق .(18 -17
َ
ﯾﻌﻧﯽ » :دو ﻣﻼﺋﮑﮫ ﮔﻔﺗﺎر و ﮐردار ﺷﺧص را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ دارﻧد و آن را ﺛﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﮑﯽ از دﺳـت
راﺳت و دﯾﮕری از دﺳت ﭼپ ﻧﺷﺳﺗﮫ و ھﻣﻧﺷﯾن او ھﺳﺗﻧد ،ھر ﮐﻠﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر زﺑﺎن ﺑراﻧد ) از ﺧﯾر
و ﺷر ( آن را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد و ﻣراﻗب و ﺣﺎﺿر ﺣﺎل اوﯾﻧد «.
اﻣﺎم ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر وﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺷﮭور ﻣﺟﺎھد ﺑن ﺟﺑر) ﻣﺗوﻓﯽ ﺳﺎل  104ه ( در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد :ﻣﻼﺋﮑﮫ ﯾﯽ در راﺳت و ﻣﻼﺋﮑﮫ ﯾﯽ در ﭼپ ﻗرار دارد اﻣﺎ آﻧﮑﮫ در راﺳت اﺳت ﺧﯾر و دﯾﮕری
ﮐﮫ در ﭼپ ﻗرار دارد ﺷر و ﺑدی را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.
ﭘس اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﻓرﺷﺗﮕﺎن را ﮐﮫ اﻋﻣﺎل او را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﺑﭘرھﯾزﻧد از ﺳﺧن ﯾﺎ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﭘرودﮔﺎر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن از آن ﺧﺷﻧود ﻧﺑﺎﺷد.

ﻓﺿﻠﯾت ﺗﺷﮭد در ﻧﻣﺎز ھم ﺑﺎ دﺳت راﺳت اﺳت:

ﻓﺿﯾﻠت دﯾﮕری ﮐﮫ درﻧﻣﺎز ﺑرای دﺳت راﺳت داده ﺷده اﺳت  ،ﻓﺿﯾﻠت ﺗﺷﮭد اﺳت  :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺧواﻧدن ﺗﺷﮭد ،در ﻧﻣﺎز ﮐف دﺳت ﭼپ را ﺑﺎز ﻣﯾﮕذاﺷت ،وﻟﯽ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﮐف دﺳت
راﺳت را ﮔره ﻣﯾﻧﻣود و ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﺷﮭﺎدت )،دﺳت راﺳت ( اﺷﺎره ﻣﯾﮑرد و ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﮫ آن ﻣﯾﻧﮕرﯾﺳت
)رواﯾت ﻣﺳﻠم(.
ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﺷﺎره ،اﻧﮕﺷت ﺷﺻت را روی اﻧﮕﺷت وﺳط ﻣﯾﮕذاﺷت )رواﯾت ﻣﺳﻠم(.
و ﮔﺎھﯽ آن را ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻠﻘﮫ درﻣﯾﺂورد )رواﯾت اﺑوداود و ﻧﺳﺎﺋﯽ(.
و اﻧﮕﺷت ﺷﮭﺎدت را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑرد و آن را ﺑﮫ ﺣرﮐت درﻣﯾﺂورد و دﻋﺎ ﻣﯾﻧﻣود )رواﯾت اﺑوداود و
ﻧﺳﺎﺋﯽ(.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻣﯾﻔرﻣود » :ﻟﮭﯽ أﺷدّ ﻋﻠﯽ اﻟﺷّﯾطﺎن ﻣن اﻟﺣدﯾد .ﯾﻌﻧﯽ :اﻟﺳﺑّﺎﺑﺔ«
)رواﯾت اﺣﻣد و ﺑزار(.
)اﯾن اﺷﺎره ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ،ﺑر ﺷﯾطﺎن ،از آھن ،ﮐﺎرآﻣدﺗر اﺳت(.
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم در ھر ﺗﺷﮭد )اول و آﺧر( اﺷﺎره ﻣﯾﻧﻣود )رواﯾت ﻧﺳﺎﺋﯽ و ﺑﯾﮭﻘﯽ(.
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راوﯾﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣردی ﺷد ﮐﮫ در ﺗﺷﮭد ،ﺑﺎ دو اﻧﮕﺷت
اﺷﺎره ﻣﯾﮑرد ،ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود» :أﺣدّ )أﺣدّ(« )ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ( و ﺑﮫ ﺳﺑﺎﺑﮫ ﺧوﯾش اﺷﺎره ﻧﻣود
)رواﯾت ﻧﺳﺎﺋﯽ(.

ذﮐرﺗﺳﺑﯾﺢ واذﮐﺎر ھم ﺑﺎﯾد ﺑدﺳت راﺳت ااﺳت :

از ﺳﻧت ﻋﻣﻠﯽ واز اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻣﺗﻌد دی از ﺟﻣﻠﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ اﺑوداود ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ:
ﻋﺎدت ﻣﺑﺎرک ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧﺗم ﻧﻣﺎز ،اذﮐﺎر وﺗﺳﺑﯾﺣﺎت را ﺑﮫ ﺑﻧد ھﺎی
دﺳت راﺳت ﺧوﯾش ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾد.
واﯾن ھم ﻓﺿﻠﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﺷرﯾﻌﯾت ﺑرای دﺳت راﺳت اﻋطﺎ ﮔردﯾده اﺳت ،ودر ھﯾﭻ رواﯾت ﻧﯾﺎﻣده
اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺷﻣﺎرﯾدن ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت واذﮐﺎر را ﺑﻌﻣل آورده ﺑﺎﺷد .
در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از :ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ رواﯾت اﺳت آﻣده اﺳت ﮐﮫ:
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از دﺳت ﭼپ در اﺳﺗﻧﺟﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل اورده اﺳت  ،وھﯾﭻ وﻗت از ﺑﻧد
ھﺎی دﺳت ﭼپ ﺧوﯾش ﺑرای ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت وﺷﻣﺎرﯾدن اذﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮫ ﻧﻣوده اﺳت .
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﯾﺎ ﺳﯾراه رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﻧﻣوده آﻣده اﺳت ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر زﻧﮭﺎ اﻣر ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﻧﻣﺎز را ﺑﮫ ﺑﻧد ھﺎی دﺳت ﺑﺷﻣﺎرﻧد  ،ﭼرا ﮐﮫ در
روز ﻗﯾﺎﻣت آن اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ اﻏﺎزﻧد واز اﻧﺎن ﭘرﺳﯾده ﺧواھد ﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣرو در ﺑﺎره ﺷﯾوهي ﺗﺳﺑﯾﺢ ﮔﻔﺗن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم آﻣده
ﺳ ٍﺑﯾ َﺢ ِﺑﯾَ ِﻣﯾﻧِ ِﮫ« ) .أﺑوداود ﺑﺎ ﻟﻔظ ھﻣﯾن ﻟﻔظ  ،81/2واﻟﺗرﻣذي ،521/5
ﻲ ص َﯾ ْﻌ ِﻘدُ اﻟﺗ ﱠ ْ
اﺳت َ »:رأَﯾْتُ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ
و :ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺟﺎﻣﻊ  271/4ﺷﻣﺎرهى ) ( .4865ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم را دﯾدم ﻛﮫ ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت
ﺧود را ﺑﺎ دﺳت راﺳﺗش ﻣﻰ ﺷﻣرد(.
ﻣطﺎﺑﻖ اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﻧﺑوی ﮐﮫ در ﻓوق از آن ﯾﺎد اوری ﻧﻣودﯾم  ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺳﺑﯾﺣﺎت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﺑﻧد
ھﺎی اﻧﮕﺷﺗﺎن راﺳت ﺧوﯾش ﺑﺷﻣﺎرﯾم  ،واﯾن ﻋﻣل ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ ﺛواب وﭘﯾروی از ﺳﻧت ﻋﻣﻠﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮔذاﺷﺗن دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ در ﻧﻣﺎز:

ﻓﺿﻠﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑرای دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ داده ﺷده اﺳت اﯾﻧﺳت  ،ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار دﺳت راﺳت
ﺧوﯾش در ﻗﯾﺎم در ﻧﻣﺎز ﺑر ﭘﺷت دﺳت ﭼپ ﻣﯾﮕزارد  ،طورﯾﮑﮫ اﯾن ﻓﺿﯾﻠت وطرﯾﻘﮫ ﺳﻧت ﻋﻣﻠﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از واﺋل ﺑن ﺣﺟر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت ﺑﮫ
ﺗﻔﺻﯾل ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت َ »:و َ
ﺳ َری « دﺳت راﺳﺗش را ﺑر دﺳت ﭼپ
ﺿ َﻊ َﯾدَهُ ا ْﻟﯾُ ْﻣ َﻧﯽ َ
ﻋ َﻠﯽ ا ْﻟﯾُ ْ
ﻣﯽﻧﮭﺎد )ﻣﺳﻠم و اﺑوداود(.
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
ورﻧﺎ،
و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽﻓرﻣود» :إِﻧﺎ َﻣ ْﻌﺷ ََر اﻷﻧ ِﺑ َﯾ ِ
ﯾر ُ
ﺳ ُﺣ ِ
ﺎء أ ِﻣ ْرﻧﺎ ِﺑﺗ ْﻌ ِﺟﯾ ِل ِﻓط ِرﻧﺎَ ،وﺗﺄ ِﺧ ِ
َوأ َ ْن َﻧ َ
ﺻﻼ ِة« » .ﻣﺎ اﻧﺑﯾﺎء ﺑﮫ ﺷﺗﺎب در اﻓطﺎر و ﺗﺄﺧﯾر در ﺳﺣری و
ﺿ َﻊ أﯾ َﻣﺎﻧِ َﻧﺎ َ
ﻋ َﻠﯽ ﺷﻣﺎﺋِ ِﻠﻧﺎ ِﻓﯽ اﻟ ﱠ
ﻧﮭﺎدن دﺳت راﺳت ﺑر دﺳت ﭼپ در ﻧﻣﺎز اﻣر ﺷدهاﯾم « .اﺑن ﺣﺑﺎن و ﺿﯾﺎء ﺑﺎ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺣﯽ آن را
آوردهاﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ دﯾﮕری از واﺋل ﺑن ﺣﺟر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔت » :ﺻﻠﯾت ﻣﻊ رﺳول
ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و وﺿﻊ ﯾده اﻟﯾﻣﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﯾده اﻟﯾﺳری ﻋﻠﯽ ﺻدره« .اﺑن ﺧزﯾﻣﮫ ).(479
ﯾﻌﻧﯽ » :ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدم ) ،دﯾدم ( دﺳت راﺳﺗش را ﺑر روی دﺳت ﭼﭘش،
روی ﺳﯾﻧﮫاش ﻗرار داد « .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧودش دﺳت راﺳﺗش را ﺑرﭘﺷت
دﺳت ﭼپ ﺧوﯾش در ﺣﺎل ﻗﯾﺎم ﻣﯾﮕذاﺷت  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﺻﺣﺎب ﻧﯾز در ﻣورد ھداﯾت ﻣﯾﻔرﻣود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم دھﻧد  .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺳﮭل ﺑن ﺳﻌد رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ  » :ﮐَﺎنَ
ﺎس ﯾُ ْؤ َﻣ ُرونَ أ َ ْن َﯾ َ
ﺻ َﻼ ِة« .ﯾﻌﻧﯽ » :ﻣردم دﺳﺗور
اﻟر ُﺟ ُل ا ْﻟ َﯾدَ ا ْﻟﯾُ ْﻣ َﻧﯽ َ
ﺳ َری ِﻓﯽ اﻟ ﱠ
ﻋ َﻠﯽ ذ َِرا ِﻋ ِﮫ ا ْﻟﯾُ ْ
ﺿ َﻊ ﱠ
اﻟﻧﱠ ُ
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داده ﻣﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز ،دﺳت راﺳت ﺧود را روی ﺳﺎﻋد ﭼپ ﺷﺎن ﺑﮕذارﻧد « ».اﻟﻣوطﺄ «
) (174/1و ﺑﺧﺎری ).(740

آداب ﺗفاﻧداﺧﺗن در وﻗت ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ اﺳت:

در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم از اﻧداﺧﺗن ﻟﮭﺎب دھﺎن در وﻗت ﻧﻣﺎز در ﺻورت ﺿرورت ﺑطرف
راﺳت ﺑﺧﺎطر اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﺗوظﯾف ﺷده در ﺳﻣت راﺳت ﻣﻧﻊ ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت.
ھداﯾت ﺷرع ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎزﮔزار درﺻورت ﺿرورت ﻟﮭﺎب دھن ﺧوﯾش را ﺑﺎﯾد ﺑطرف ﭼپ ﺧود
ﺗف ﻧﻣﺎﯾد ﻧﮫ در طرف راﺳت ﺧوﯾش .
ﭼون ﺣﮑم وھداﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻣﯾن اﺳت » :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ راﺿﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در
ﺻورت او ﺗف ﺑﯾﺎﻧدازد؟ ھرﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ )ﺑرای ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن( در ﺟﮭت ﻗﺑﻠﮫ اﯾﺳﺗﺎد رو ﺑﮫ ﺧدای
ﺧود اﯾﺳﺗﺎده اﺳت و ﻓرﺷﺗﮫ در طرف راﺳت اوﺳت ،ﭘس در طرف راﺳت ﺧود ﺗف ﻧﯾﺎﻧدازد .و در
ﺟﮭت ﻗﺑﻠﮫ ﻧﯾز ﺗف ﻧﯾﺎﻧدازد.
ﺑﻧﺂ ﯾﺎ ﺑﮫ طرف ﭼپ ﺗف ﺑﯾﺎﻧدازد ،ﯾﺎ زﯾر ﭘﺎھﺎی ﺧود ﺑﯾﺎﻧدازد .و اﮔر ﻧﺗواﻧﺳت ﺗف را ﻧﮕﮫ دارد ،اﯾن
ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد .ﯾﻌﻧﯽ در ﻟﺑﺎس ﺧودش ﺑﯾﺎﻧدازد ) (.ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺟﺎﻣﻊ ).(2661در اﯾن ﺣدﯾث ﺑﺎ ﺻراﺣت در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ از ﺗف ﮐردن ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت وﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﺑﻠﮫ ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﻌﻣل اﻣده اﺳت وﻓﺿﯾﻠت ﺳﻣت
راﺳت را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻣت ﻗﺑﻠﮫ ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده اﺳت .

ﻓﺿﯾﻠت اﯾﺳﺗﺎدن در ﺳﻣت راﺳت درﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻓﺿﺎﯾل ﺳﻣت راﺳت اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﻣﺎز ﮔزار در ﺳﻣت راﺳت اﻣﺎم در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت اﺳت .در
اﺻول ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت  ،ﺑﺧﺻوص در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت دوﻧﻔری آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘﺗدی  ،ﺑﺎﯾد در ﺳﻣت راﺳت
اﻣﺎم و ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ اﻣﺎم اﯾﺳﺗﺎده ﺷود .
در ﺣدﯾث از اﺑن ﻋﺑﺎس)رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ( در ﻣورد ﻓﺿﯾﻠت ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﺑطرف راﺳت ﻣﯾﺧواﻧم  » :ﺑت
ﻓﯽ ﺑﯾت ﺧﺎﻟﺗﯽ ﻣﯾﻣوﻧﺔ ﻓﺻﻠﯽ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﻟﻌﺷﺎء ،ﺛم ﺟﺎء ﻓﺻﻠﯽ أرﺑﻊ رﮐﻌﺎت ،ﺛم
ﻧﺎم ،ﺛم ﻗﺎم ﻓﺟﺋت ﻓﻘﻣت ﻋن ﯾﺳﺎره ﻓﻌﻠﻧﯽ ﻋن ﯾﻣﯾﻧﮫ« )ﺷﺑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﮫام ﻣﯾﻣوﻧﮫ ﻣﺎﻧدم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﻋﺷﺎء )ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ( آﻣد و ﭼﮭﺎر رﮐﻌت ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد؛ و ﺧواﺑﯾد
ﺳﭘس ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﮫ ﻧﻣﺎز اﯾﺳﺗﺎد ،ﻣن آﻣدم و ﺳﻣت ﭼﭘش اﯾﺳﺗﺎدم ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣرا در ﺳﻣت
راﺳت ﺧود ﻗرار داد ( ) ﺑﺧﺎری ).(697
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺑراء ﺑن ﻋﺎزب رواﯾت اﺳت  :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺧواﻧدﯾم ،دوﺳت داﺷﺗﯾم در ﺳﻣت راﺳت او اﯾﺳﺗﺎده ﺷوم ،ﭼون ﺑﻌد از ﺳﻼم رو ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮐرد،
)ﺑراء( ﮔوﯾد  :ازاو ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣود  » :رب ﻗﻧﯽ ﻋذاﺑﮏ ﯾوم ﺗﺑﻌث ﻋﺑﺎدک« )ﭘروردﮔﺎرا ،روزی
ﮐﮫ ﺑﻧدﮔﺎﻧت را زﻧده ﻣﯽﮐﻧﯽ ﻣرا از ﻋذاﺑت ﻣﺣﻔوظ ﺑﻔرﻣﺎ ( ) ﻣﺳﻠم )(709
و ﻓﻘﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺳﻣت راﺳت اﻣﺎم اﻓﺿﻠﺗر از ﺳﻣت ﭼپ اوﺳت .وﻟﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺳﻣت راﺳت
دورﺗر از اﻣﺎم ﺑﺎﺷد در آﻧﺻورت ﺳﻣت ﭼپ اﮔر ﺑﮫ اﻣﺎم ﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﺎﺷد اﻓﺿﻠﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ھدف اﺳﺎﺳﯽ در ھﻣﮫ ای اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﯾن ﺑﺎﺑت ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ  ،ﻧﻣﺎزﮔزا
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﮐوﺷش ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎم ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھم در ﺻف اول و ھم در
ﺳﻣت راﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ اﻣﺎم اﺳت ،ﻓﺿل ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺻرف طﻌﺎم ﺑﺎ دﺳت ﭼپ:

در ﻣورد ﺻرف طﻌﺎم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐدام دﺳت ﺗﻧﺎول ﮔردد  )،ﺑﺎ دﺳت راﺳت وﯾﺎ ﭼپ ( ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺷرع
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن اﯾن ﻋﻘﯾده وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓﺿﯾﻠت دﺳت
راﺳت ﺑر دﺳت ﭼپ در ﺗﻧﺎول ﻏذا را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .
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در ﮐﺷور ﭼﯾن دﺳت راﺳت ﺑﺎ» دﺳت ﻏذا ﺧوردن « ﻣﻌروف ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،طورﯾﮑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗﻘﺎدت
ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه درﺑﯾن ھﻧدوﯾﺳم ﻧﯾز راﯾﺞ ﻣﯾﺑﺎﺷد .
در ﻣﯾﺎن ﻛﺷﻣﯾري ھﺎ ﻣﻌروف وﻣﺷﮭور اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دﺳت ﭼپ ﺑراي ﺷﺳﺗن ﺧود ﭘس از رﻓﻊ
ﻗﺿﺎي ﺣﺎﺟت اﺳت .ﺑﻧﺂ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻏذا ﺧورد  ،ﺣﺗﺎ اﮔر ﺷﺧﺻﯽ دﺳت راﺳﺗش را در ﺣﺎدﺛﮫ
اي از دﺳت داده ﺑﺎﺷد  ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻏذا ﺑﺧورد ،ﭼرا ﻛﮫ ﻋﺿو ﺑد ﺑدن اﺳت واﺳﺎﺳﺂ ﺟﮭت
ﻛﺎرھﺎي ﻧﺎﭘﺎك آﻓرﯾده ﺷده اﺳت .
در ﻣورد ﺧوردن وﺻرف ﮐردن طﻌﺎم ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ،ھداﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑراﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﺷ ْﯾ َ
ب
ﺷ َﻣﺎلَ ،ﻓﺈنﱠ اﻟ ﱠ
ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻏذا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺧورده ﺷود» :ﻻ ﺗﺄ ْ ُﮐﻠُوا ِﺑﺎﻟ ِ ّ
طﺎنَ ﯾﺄﮐُل و َﯾﺷ َْر ُ
ﺷﻣﺎ ِﻟ ِﮫ « )رواﯾت ﻣﺳﻠم() ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻏذا ﻣﺧورﯾد ،زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد.(.
ِﺑ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْرب ِﺑ َﮭﺎ «
ﺷﻣﺎ ِﻟﮫَ ،وﻻ َﯾﺷْر َﺑنﱠ ِﺑ َﮭﺎ .ﻓﺈنﱠ اﻟ ﱠ
ﺷ ْﯾطﺎنَ َﯾﺄ ُﮐ ُل ِﺑ ِ
وﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  »:ﻻ َﯾﺄ ُﮐﻠنﱠ أﺣدُ ُﮐ ْم ِﺑ ِ
ﺷﻣﺎ ِﻟ ِﮫ َوﯾﺷ ُ
)رواﯾت ﻣﺳﻠم() ھﯾﭼﮑدام ﺷﻣﺎ ﺑدﺳت ﭼپ ﺧوﯾش ﻏذا ﻧﺧورد و ﻧﯾﺎﺷﺎﻣد ،زﯾرا ﺷﯾطﺎن ﺑدﺳت ﭼپ ﺧود
ﺧورد و ﻧوش ﻣﯽ ﮐﻧد (.
َ
َ
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از اﺑﯽ ﻣﺳﻠم رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت آﻣده اﺳت  »:أنﱠ َر ُﺟﻼً أ َﮐ َل
ﺳﺗ َ ِطﯾﻊ .ﻗﺎل » :ﻻ اﺳﺗط َﻌت
ﺻﻠّﯽ ﷲُ َ
ﮏ « ﻗﺎل :ﻻ أ َ ْ
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ ﻓﻘﺎلُ » :ﮐ ْل ﺑِ ِ
ﺳﻠﱠم ِﺑ ِ
اَ t
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ و َ
ِﻋ ْﻧدَ رﺳو ِل ﱠ
ﯾﻣﯾﻧ َ
« ﻣﺎ ﻣﻧﻌَﮫُ إِﻻ ﱠ ا ْﻟ ِﮑﺑ ُْر ﻓَ َﻣﺎ َرﻓ َﻌﮭﺎ إِ َﻟﯽ ﻓِﯾﮫ) .رواﯾت ﻣﺳﻠم() ﺷﺧﺻﯽ ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﺑدﺳت ﭼپ ﻏذا ﻣﯽ ﺧورد ،آﻧﺣﺿرت ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :ﺑدﺳت راﺳت ﺑﺧور .ﮔﻔت :ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧم .ﻓرﻣود :ﻧﺗواﻧﯽ .ﭼﯾزی ﺑﺟز ﮐﺑر او را از اطﺎﻋت ﺑﺎز ﻧداﺷت .و وی ﺑﻌد از آن ﻧﺗواﻧﺳت ﭼﯾزی
را ﺑدھن ﺧوﯾش ﺑﻠﻧد ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗش ﺑﻘدرت ﺧداوﻧد ﻓﻠﺞ ﺷد (.
اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ در ﻓوق ﺗذﮐر رﻓت دﻻﻟت ھﻣﮫ آن ﺑر اﺳﺗﺣﺑﺎب ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ دﺳت راﺳت دﻻﻟت
دارﻧد و اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺳت ﭼپ ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋذری ﻧدارد ﻣﮑروه اﺳت.
و ﻟذا ﻋﻠﻣﺎ ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ دﺳت راﺳت را ﺟزو آداب داﻧﺳﺗﮫ ﻧﮫ ﺟزو واﺟﺑﺎت ،و اﯾن رای
اﻣﺎﻣﺎن ارﺑﻌﮫ  :اﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﺑو ﺣﻧﻔﯾﺔ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ واﻣﺎم ﺣﻧﺑل ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد  .وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ
از ﻋﻠﻣﺎ ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن را ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺑرای ﻏﯾر ﻣﻌذور ﺣرام ﻣﯽ داﻧﻧد .ودر اﯾن رای اﺑن ﺣزم
واﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر و ﺗﻘﯽ اﻟدﯾن ﺳﺑﮑﯽ رﺣﻣﮭﻣﺎ ﷲ ﺷﺎﻣل اﻧد .
وﻟﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ  :ﺟﻣﮭوری از ﻋﻠﻣﺎ آﻧرا ﺣرام ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ھرﭼﻧد ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت
ﭼپ ﺧوردن ﻣﮑروه اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻌدادی از ﻋﻠﻣﺎء در ﺻورت ﺿرورت ﺧوردن ﻏذا ﺑﺎ ھر دو دﺳت را ﺟواز داﻧﺳﺗﮫ اﻧد  ،واﮔر
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ھردو دﺳت ﻏذا ﺻرف ﻧﻣﺎﯾد  ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑر آﻧﺎن ﺧورده ﮔرﻓت  ،زﯾرا اﺣﺎدﯾﺛﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ھرﭼﻧد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﻧدارد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ دو دﺳت ﻏذا ﺧورده
ﺑﺎﺷد  ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗوان از دﻻﻟت ﺣدﯾث ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﻧﻣود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھﻣزﻣﺎن از ھر دو دﺳت
ﺑرای ﺧوردن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن اﺳﺗﻔﺎده ﺑﻌﻣل اورد ه اﺳت .
ﺳﻠﱠ َم
اَ ُt
از ﺟﻣﻠﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از ْ اﺑ ِْن َ
ﯽ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﻋﺑ ﱠ ٍ
ﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ آﻣده اﺳت  » :أَنﱠ اﻟﻧﱠﺑِ ﱠ
ب ِﻣ ْن َز ْﻣ َز َم ِﻣ ْن دَ ْﻟ ٍو ِﻣ ْﻧ َﮭﺎ َو ُھ َو َﻗﺎ ِﺋ ٌم  «.رواه اﻟﺑﺧﺎری )  ( 1556وﻣﺳﻠم ) . ( 2027
ﺷ َِر َ
اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از آب زﻣزم ﺑﺎ دﻟو ) ﺳطل(
ﭼﺎه آن  ،ﻧوﺷﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.و اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﺗداﻋﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑرداﺷﺗن
آب ﺑﺎ ﺳطل ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﻧﺑوده و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎ دو دﺳت ﺧوﯾش آﺑرا ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺳﭘس ﻧوﺷﯾده اﻧد.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از ﻏذا ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻧﮭﻲ ﻛرده و اﻧﺟﺎم اﯾن ﻛﺎرھﺎ را ﺑﺎ
دﺳت راﺳت اﻣر ﻛرده اﺳت.
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾدَ »:ﯾﺎ ُ
اَ tو ُﻛ ْل ِﺑﯾَ ِﻣﯾ ِﻧكَ َو ُﻛ ْل ِﻣ ﱠﻣﺎ َﯾ ِﻠﯾكَ « )اي ﭘﺳر! ﺑﺳم
ﻏ َﻼ ُم َ
ﺳ ِ ّم ﱠ َ
ﷲ ﺑﮕو و ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺑﺧور و از ﺟﻠوي ﺧودت ﺑﺧور(.ﺑﺧﺎري  – 5376ﻣﺳﻠم .2022
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ
ب َﻓ ْﻠ َﯾﺷ َْر ْب ِﺑﯾَ ِﻣﯾ ِﻧ ِﮫ؛ َﻓ ِﺈنﱠ اﻟ ﱠ
ﺷ ْﯾ َطﺎنَ َﯾﺄ ْ ُﻛ ُل ِﺑ ِ
و ﻣﻲﻓرﻣﺎﯾدِ »:إذَا أ َ َﻛ َل أ َ َﺣدُ ُﻛ ْم َﻓ ْﻠ َﯾﺄ ْ ُﻛ ْل ِﺑﯾَ ِﻣﯾﻧِ ِﮫَ ،و ِإذَا ﺷ َِر َ
ﺷ َﻣﺎ ِﻟ ِﮫ « )ھر ﮔﺎه اﻧﺳﺎن ﻏذا ﻣﻲﺧورد ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻣﯾل ﻛﻧد و ھر ﮔﺎه آب ﻣﻲﻧوﺷد؛
ب ِﺑ ِ
َو َﯾﺷ َْر ُ
ﺑﺎدﺳت راﺳت ﺑﻧوﺷد ﭼرا ﻛﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ ﭼپ ﻣﻲ ﺧورد و ﻣﻲ ﻧوﺷد(.
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ﻣﻣﻧوﻋﯾت اﺳﺗﻧﺟﺎء ﺑﺎ دﺳت راﺳت :

در ﺷرع اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از اﺳﺗﻧﺟﺎء ﮐردن ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻣﻧﻊ ﮔردﯾده اﺳت  ،وﺣﺗﯽ زﯾﺎﺗر از
ﻋﻠﻣﺎء آﻧرا ﻋﻣل ﻧﺎروا وﻣﮑروه داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ،در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎﮐﯾد
ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ  :ﻧﺑﺎﯾد ﺷرﻣﮕﺎه ﺧوﯾش را ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻣﺳﺢ ﮐرد  ،اﯾن ﻋﻣل ﺧﻼف ﻋﻣل ﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم داﻧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت .
اﯾن ﺣﮑم اﺳﻼﻣﯽ در ﺣدﯾﺛﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﺳت َ » :ﻻ
ﺳ ُﺢ ِﻣ ْن ا ْﻟ َﺧ َﻼ ِء ِﺑﯾَ ِﻣﯾ ِﻧ ِﮫ« )ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ(» .ﻣوﻗﻊ ﻗﺿﺎی
ﺳنﱠ أ َ َﺣدُ ُﮐ ْم ذَﮐ ََرهُ ِﺑﯾَ ِﻣﯾﻧِ ِﮫ َو ُھ َو َﯾﺑُو ُلَ ،و َﻻ َﯾﺗ َ َﻣ ﱠ
َﯾ َﻣ ﱠ
ﺣﺎﺟت ﺷرﻣﮕﺎه ﺧود را ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻧﮕﯾرﯾد وآﻧرا ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺧود ﭘﺎک ﻧﮑﻧﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت
راﺳت اﺳﺗﻧﺟﺎ ﻧﮕﯾرﯾد«.

ﻣﻘدم داﺷﺗن راﺳت ﺑر ﭼپ در وﺿوء:

) ﺗﯾﺎﻣن در وﺿوء ( ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدم داﺷﺗن راﺳت ﺑر ﭼپ  ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت ھﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
در وﺿو ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﺗﯾﺎﻣن در وﺿو آن اﺳت ﮐﮫ  :دﺳت راﺳت و ﭘﺎي راﺳت را ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از دﺳت ﭼپ و
ﭘﺎي ﭼپ ﺷﺳت.
اﯾن ﺣﮑم در ﺣدﯾﺛﯽ ﮐﮫ از ﺣﺿرت ﻋﺎﯾﺷﮫ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ رواﯾت ﮔردﯾده اﺳت آﻣده اﺳت  » :ﻛﺎن
رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﺣب اﻟﺗﯾﺎﻣن ﻓﻲ ﺗـﻧﻌﻠﮫ وﺗرﺟﻠﮫ وطﮭوره ،وﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﻛﻠﮫ« ) ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ھﻣواره اﺑﺗدا ﻛردن ﺑﮫ طرف راﺳت را دوﺳت ﻣﻲ داﺷت ﭼﮫ در ﭘوﺷﯾدن ﺑوت،
و ﭼﮫ در ﺷﺎﻧﮫ ﻛردن ﻣوﯾش ،ﭼﮫ در وﺿوء و ﻏﺳل و ﭼﮫ در ﺳﺎﯾر ﻛﺎرھﺎﯾش ( .اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوھرﯾره رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻧﻘل ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻓرﻣود:
» إذا ﻟﺑﺳﺗم وإذا ﺗوﺿﺄﺗم ﻓﺄﺑدءوا ﺑﺄﯾﻣﺎﻧﻛم« ) ھر زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧواﺳﺗﯾد ﻛﮫ ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﯾد و وﺿوء
ﺑﮕﯾرﯾد از طرف راﺳت ﺷروع ﻛﻧﯾد ( .اﺣﻣد و اﺑوداود و ﺗرﻣذي و ﻧﺳﺎﺋﻲ آﻧرا رواﯾت ﻛردهاﻧد.

ﺷﺳﺗن ﭘﺎ در وﺿو ﺑﺎ دﺳت ﭼپ :

در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺳﺗﺷو ی ﭘﺎی ھﺎ در وﺿو ﺑﮑدام دﺳت ﺻورت ﮔﯾرد  ،ﺣدﯾﺛﯽ ﺻﺣﯾﺢ درﻣورد
ﮐﯾﻔﯾت وﺿوی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﯾن ﻣورد اﺷﺎره ﻧﺷده وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺗب ﻣﺷﮭور
ﻓﻘﮭﯽ از ﺟﻣﻠﮫ  :ﮐﺗﺎب » اﻟﻔواﮐﮫ اﻟدواﻧﯽ« در ﻣذھب ﻣﺎﻟﮑﯽ و اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﺣﻧﻔﯽ در ﮐﺗﺎب » اﻟدر
اﻟﻣﺣﺗﺎر« و ﮐﺗﺎب » ﺗﺣﻔﺔ اﻟﻣﺣﺗﺎج ﻓﯽ ﺷرح اﻟﻣﻧﮭﺎج « در ﻣذھب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ آﻣده اﺳت ﮐﮫ:
ﺷﺳﺗن ھر دو ﭘﺎ ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻣﺳﺗﺣب ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ دﺳت راﺳت آب را ﺑر روی ﭘﺎھﺎ ﭘﺎﺷﯾده و
ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﭘﺎ را ﺷﺳﺗﮫ و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد .و اﯾن ھم از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑرﯾم راﺳت اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﺧﻔﯾن ) ﺟوراب ﭼرﻣﯽ ( و ﻣﺳﺢ ﺑر آﻧﮭﺎ ،ﺑطور
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﺧف ﭘﺎی راﺳت را ،و ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺧف ﭘﺎی ﭼپ را ﻣﺳﺢ ﮐرد.
ﭼرا ﮐﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از ﻣﻐﯾره ﺑن ﺷﻌﺑﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت :
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
ﺑﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻓَﺗ َ َو ﱠ
ع ﺧﻔ ْﯾ ِﮫ ﻓﻘﺎلَ» :دَ ْﻋ ُﮭ َﻣﺎ ﻓ ِﺈﻧِﯽ أ ْدﺧﻠﺗ ُ ُﮭ َﻣﺎ
ﺿﺄ َ َﻓﺄ َ ْھ َوﯾْتُ ﻷ ْﻧ ِز َ
» ُﮐ ْﻧتُ َﻣﻊ اﻟﻧّ ِ ّ
ﻋ َﻠﯾ ِْﮭ َﻣﺎ« .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ.
ﺳ َﺢ َ
َطﺎ ِھ َرﺗَﯾ ِْن« ﻓ َﻣ َ
ﯾﻌﻧﯽ :ھﻣراه ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﺑودم ﮐﮫ وﺿو ﮔرﻓت ،ﭘس ﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﻣوزه ھﺎﯾش را
ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورم ،ﻓرﻣود » :آﻧﮭﺎ را ﺑﯾرون ﻧﮑن ﮐﮫ ﭘس از داﺷﺗن وﺿو ،آﻧﮭﺎ را ﭘوﺷﯾده ام «  ،و
ﺳﭘس ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺢ ﮐﺷﯾد.
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ﻣﻐﯾرة ﺑن ﺷﻌﺑﺔ ﮔﻔت ) :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ( » ﺑر آﻧدو ﻣﺳﺢ ﻧﻣود« و ﻧﮕﻔت » :ﻣﺳﺢ را
از ﺧف ﭘﺎی راﺳت ﺷروع ﮐرد« ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑر آﻧدو ) ﺧف( ﻣﺳﺢ
ﻧﻣود.
ﭘس ظﺎھر ﺳﻧت ﻧﺑوی ﭼﻧﯾن اﺳت ھﻣزﻣﺎن ﺑر آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺢ ﮐردﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دو ﮔوش
ﻣﺳﺢ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ذﺑﺢ ﺑﺎ دﺳت راﺳت:

رھﻧﻣود وھداﯾت دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم در ﻣورد ذﺑﺢ ﺣﯾوان ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ :ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﯽ ذﺑﺢ
ﮔردد ﮐﮫ در وﻗت ذﺑﺢ اذار واذﯾت ﻧﺑﯾﻧﻧد .طورﯾﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺑزرﮔوار اﺳﻼم در ﺣدﯾﺛﯽ ﻣﺗﺑرﮐﮫ در
ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﺣﮑم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
َ
َ
ﺳﻧوا اﻟذِّﺑﺣﺔ و ْﻟﯾُ ِﺣدﱠ
» إنﱠ ﷲ ﮐﺗب اﻹﺣﺳﺎنَ ﻋﻠﯽ ﮐل
ﺷﯽء ﻓﺈذا ﻗَﺗ َ ْﻠﺗ ُ ْم ﻓﺄﺣﺳﻧوا اﻟ ِﻘﺗْﻠﺔ وإذا ذﺑﺣﺗ ُ ْم ﻓﺄﺣ ِ
ٍ
ﺷ ْﻔ َرﺗَﮫُ و ْﻟﯾُرحْ ذﺑﯾﺣﺗَﮫُ« )ﻣﺳﻠم ).(1955ﯾﻌﻧﯽ» :ھﻣﺎﻧﺎ ﺧداوﻧد ﺧوﺑﯽ ﮐردن را ﺑر ھر ﭼﯾز ﻓرض
أَﺣدُ ُﮐ ْم َ
ﮐرده اﺳت ،ﻟذا ھرﮔﺎه ﮐﺷﺗﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن روش ﺑﮑﺷﯾد ،و ھرﮔﺎه ذﺑﺢ ﮐردﯾد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن روش ذﺑﺢ
ﮐﻧﯾد ،و ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺷﻣﺎ ) ﻗﺑل از ذﺑﺢ ( ﮐﺎردش را ﺗﯾز ﮐﻧد ،و ﺣﯾوان ) و ذﺑﯾﺣﮫ( اش را راﺣت
ﺑﮕرداﻧد«.
در ﮐﺗﺎب داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻘﮭﯽ آﻣده اﺳت:
»ﻓﻘﮭﺎء اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﮏ ذﺑﺢ ﮐردن ﺣﯾوان ﺑﮕوﻧﮫ اﯾﮑﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ راﺣت ﺷدن ﺣﯾوان ﻣذﺑوح
ﺷود ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ،ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارد ) و ﺑراﯾش ﻣﻘدور اﺳت (« » اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ «
).(221/10
ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد  :از ﺟﻣﻠﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ذﺑﺢ ﻧﯾﮏ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود آن اﺳت ﮐﮫ  :ذاﺑﺢ
ﺣﯾوان را ﺑﻌد از ذﺑﺢ رھﺎ ﮐﻧد ﺗﺎ دﺳت و ﭘﺎ زﻧد و زودﺗر راﺣت ﺷود.
ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾد  ..» :ھرﮔﺎه ﺣﯾوان ﺑﻘﺻد ذﺑﺢ ﺧواﺑﺎﻧده ﺷد ،ذاﺑﺢ ﭘﺎﯾش را ﺑر ﮔردن او
ﺑﮕذارد – ﯾﻌﻧﯽ ﺑر اطراف ﮔردن  ،و اﮔر ﺑﺎ دﺳت راﺳت ذﺑﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘس ﺑﺎ دﺳت ﭼﭘش ﺳر وی را
ﺑﮕﯾرد ،ﺳﭘس ﺑﺎ ذﮐر ﺑﺳم ﷲ ﺑﺎ ﻗوت و ﺳرﻋت ﺷروع ﺑﮫ ﺑرﯾدن ﮐﻧد ،و ﻣری و ﺣﻠﻘوم )و دو رگ
ﺧوﻧﯽ اطراف آﻧرا( ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،و ﭘﺎھﺎﯾش را رھﺎ ﮐﻧد و ﻧﺑﻧدد ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮫ آزادی ﺗﮑﺎن دھد و ﻣوﺟب
ﺷود ﺧون ﺑﯾﺷﺗری ) ﺑﺎ ﻓﺷﺎر( ﺑﯾرون آﯾد.
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ذﺑﺢ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮑدام دﺳت ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد  ،ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼپ دﺳت
ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد ذﺑﺢ را ﺑدﺳت ﭼپ اﻧﺟﺎم دھد و در اﯾن ﺑﺎﺑت ﻣﺷﮑﻠﯽ وﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ در ﺷرع وﺟود ﻧدارد .
وﻟﯽ ﻋﻠﻣﺎء طﯽ ﻓﺗوای ﺧوﯾش ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﻧد :
ذﺑﺢ ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﺟواز داﺷت وﻟﯽ اﮔر ذﺑﺢ ﺑﺎ دﺳت راﺳت ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد وﺻورت ﮔﯾرد ﺑﮭﺗر اﺳت«.
) ﻓﺗﺎوی اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ).(475-474/ 22
ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﻣﯾن در ﻣورد ذﺑﺢ ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ھرﮔﺎه ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺧواھد ) ﺑﺎ دﺳت ﭼپ (
ﮔوﺳﻔﻧدی را ذﺑﺢ ﮐﻧد؛ اﺑﺗدا آن را ﺑر ﭘﮭﻠوی راﺳت ﺑﺧواﺑﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ دﺳت ﭼپ آﻧرا ذﺑﺢ ﻧﻣﺎﯾد،
اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ذﺑﺢ ﺣﯾوان ﺑﮭﺗر و راﺣت ﺗر اﺳت  .وﻟﯽ اﮔر ﮔوﺳﻔﻧد را ﺑر ﭘﮭﻠوی ﭼپ ﺑﺧواﺑﺎﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ دﺳت راﺳت ذﺑﺢ ﮐﻧد ،اﯾﻧﮑﺎر ﻣوﺟب ﻣﺷﻘت ﺑر ﺧود او و ﺑر ﺣﯾوان ھم ﺧواھد
ﺷد ».«..ﻓﺗﺎوی ﻧور ﻋﻠﯽ اﻟدرب « ).(175/11

ﻧوﺷﺗن ﺑﺎ دﺳت ﭼپ:

درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻧوﺷﺗن ﺑﺎ ﮐدام دﺳت ﺻورت ﮔﯾرد  )،دﺳت راﺳت وﯾﺎ ﭼپ ( اﯾﺎ ﻣﯾﺗوان در ﻧوﺷﺗن از
دﺳت ﭼپ ﮐﻣﮏ ﺧواﺳت !
ﻋﺎﻟم ﺟﻠﯾل اﻟﻘدر ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
» ﺑﻠﯽ  ،اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧوﺑﯽ از دﺳت راﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد از دﺳت ﭼپ ﺧود ﺑرای ﻧوﺷﺗن
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اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓرﻣوده ﷲ ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ :
ﺳ َﻌ َﮭﺎ « .ﯾﻌﻧﯽ  :ﺧداوﻧد ھﯾﭻ ﻧﻔﺳﯽ را ﺟز ﺑﮫ اﻧدازه ﺗواﻧﺎﯾﯾش ﻣﮑﻠف ﻧﻣﯽ
» ﻻ ﯾُ َ
اَ ُtﻧ ْﻔﺳﺎ ً ِإﻻ ﱠ ُو ْ
ف ﱠ
ﮑ ِﻠّ ُ
ﺳﺗ َ َط ْﻌﺗ ُ ْم « .ﯾﻌﻧﯽ  » :ﭘس ﺗﺎ اﻧداز ای ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارﯾد ﺗﻘوای
اَ tﻣﺎ ا ْ
ﮔرداﻧد .و ﻓرﻣود َ » :ﻓﺎﺗﱠﻘُوا ﱠ َ
اﻟﮭﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﮐﻧﯾد «.

ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر در دﺳت راﺳت:

ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﻏﯾر طﻼﯾﯽ ﺑرای ﻣردان ﻋﻣل اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﯽ ﻧﺑوده طورﯾﮑﮫ
ﺗﻌداد از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر ﻣﺳﺗﺣب ﺑودن آن ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧﻧد  .ﺑﻠﮑﮫ ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﺑرای ﻣرد ﻣﺑﺎح ﻣﺑﺎﺷد و
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣطﺎف ﺟﺎﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﻣورﺧﯾن در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﮭر اﻧﮕﺷﺗری ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :
ﻣﻠت ﻏﯾر ﻋرب ھﯾﭻ ﻧﺎﻣﮫ ای را ﻣﺎداﻣﯾﮑﮫ ﺑر آن ﻣﮭر ﻧﻣﯽ ﺑود ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،طورﯾﮑﮫ در ﺣدﯾﺛﯽ از
ﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ِﮐﺗَﺎﺑًﺎ أ َ ْو أ َ َرادَ أ َ ْن
اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ َ » :ﮐﺗ َ َ
ب اﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ
ب َﻓ ِﻘﯾ َل َﻟﮫُ ِإﻧﱠ ُﮭ ْم ﻻ َﯾ ْﻘ َر ُءونَ ِﮐﺗَﺎﺑًﺎ ِإﻻ َﻣ ْﺧﺗُو ًﻣﺎَ ،ﻓﺎﺗ ﱠ َﺧذَ َﺧﺎﺗ َ ًﻣﺎ ِﻣ ْن ِﻓ ﱠ
اَ tﮐﺄَﻧِّﯽ
ﺿ ٍﺔ ،ﻧَ ْﻘ ُ
ﺳو ُل ﱠ ِ
ﺷﮫُُ :ﻣ َﺣ ﱠﻣدٌ َر ُ
َﯾ ْﮑﺗ ُ َ
أ َ ْﻧ ُ
ﺎﺿ ِﮫ ﻓِﯽ َﯾ ِدهِ ) .ﺑﺧﺎری( 65:
ظ ُر ِإ َﻟﯽ َﺑ َﯾ ِ
ﯾﻌﻧﯽ :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﺎﻣﮫای ﻧوﺷت ﯾﺎ ﻣﯾﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻧوﯾﺳد .ﺑﮫ اﯾﺷﺎن اطﻼع دادﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ) روم ( ﻧﺎﻣﮫ ی ﺑدون ﻣﮭر را ﻧﻣﯽ ﺧواﻧﻧد.
ﭘس اﯾﺷﺎن ھم ﺑرای ﺧود اﻧﮕﺷﺗری از ﻧﻘره ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ) ﻣﺣﻣد رﺳول ﷲ ( ﺑر روی آن ﺣﮏ
ﺷده ﺑود .ﺣﺿرت اﻧس ﻣﯽ اﻓزاﯾد  :ﮔوﯾﺎ ھم اﮐﻧون ﺳﻔﯾدی و درﺧﺷﻧدﮔﯽ آن اﻧﮕﺷﺗر را در دﺳت
) ﻣﺑﺎرک( رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن در ﻓﮑر اﻧﮕﺷﺗر ﻧﺑود ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر
ﺗﺑﻌﯾت از ﺳﻧت ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾن ﺣدﯾث ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﮕﺷﺗر ﻏﯾر طﻼ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﮕﺷﺗر ﻧﻘره ﯾﺎ آھﻧﯽ ﯾﺎ ھر ﺟﻧس دﯾﮕری ﺑرای ﻣردھﺎ ﺑدون
اﺷﮑﺎل و ﻣﺑﺎح اﺳت.
از ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ در ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوی ) .( 65 - 63 / 25در ﻣورد ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﻧﻘره
ﺑرای ﻣردھﺎ رواﯾت ذﯾل ﻣﻧﻘول اﺳت »:اﻧﮕﺷﺗر ﻧﻘره ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﺋﻣﮫ ی ارﺑﻌﮫ ﻣﺑﺎح اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ از
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ اﯾﺷﺎن اﻧﮕﺷﺗری از ﻧﻘره را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و اﺻﺣﺎب
اﯾﺷﺎن ھم از ھﻣﺎن ﺟﻧس اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑر ﺧﻼف اﻧﮕﺷﺗر طﻼ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﺋﻣﮫ ارﺑﻌﮫ )ﺑرای
ﻣردھﺎ( ﺣرام اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم از آن ﻧﮭﯽ ﮐرده اﻧد ...وﻟﯽ
ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﻧﻘره ﭼون ھﯾﭻ ﻟﻔظ ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺣرﯾم آن وﺟود ﻧدارد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای اﺣدی ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑدون اﻗﺎﻣﮫ ی دﻟﯾل ﺷرﻋﯽ ﺣﮑم ﺑر ﺣرام ﺑودن آن دھد؛ ﭼرا ﮐﮫ ﺳﻧت )اﺣﺎدﯾث( ﺑر ﻣﺑﺎح
ﺑودن اﻧﮕﺷﺗر ﻧﻘره وارد ﺷده اﻧد و اﯾن دﻟﯾﻠﯽ ﺑر ﻣﺑﺎح ﺑودن آن اﺳت.«...

ﺗﻌﯾن اﻧﮕﺷت ﺑرای ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر:

در ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﻣده اﺳت :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ اﻧﮕﺷﺗر در دﺳت ﮐﻧد ،ﺳﻧت آن اﺳت ﮐﮫ آﻧرا
در اﻧﮕﺷت ﺧﻧﺻر ) اﻧﮕﺷت ﮐوﭼﮏ( ﺧوﯾش ﻗرار دھد.
اﻣﺎم ﻧووی رﺣﻣﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮔوﯾد » :ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ) ﺗﻣﺎم ﻣذاھب ( اﺟﻣﺎع دارﻧد ﮐﮫ ﺳﻧت اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﻣردھﺎ اﻧﮕﺷﺗر را در اﻧﮕﺷت ﮐوﭼﮏ ﺑﮕذارﻧد ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧﮕﺷﺗﮭﺎی ﺧوﯾش ﻗرار
دھﻧد« .ﺷرح اﻟﻧووی ﻋﻠﯽ ﻣﺳﻠم ،وﻋون اﻟﻣﻌﺑود . 286/11
وﻟﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣرد ھﺎ اﻧﮕﺷﺗر را در دﺳت راﺳت ﺑﭘوﺷﻧد و ﯾﺎ در دﺳت ﭼپ ﻋﻠﻣﺎ درﺑﯾن ﺧود اﺧﺗﻼف
رای دارﻧد؛ ﻋﻠﻣﺎی ﻣذھب ﺣﻧﻔﯽ  ،ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻣذھب ﺣﻧﺑﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در دﺳت ﭼپ ﺳﻧت اﺳت ،وﻟﯽ
ﻋﻠﻣﺎی ﻣذھب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑدﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر در دﺳت راﺳت از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت.
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و ھر دو دﺳﺗﮫ از ﻋﻠﻣﺎ ء ﺑرای اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﺧوﯾش ﺑﮫ اﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺣﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ھﺳﺗﻧد
ﻋﻠﻣﺎی ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ  :ﻣرد ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد  ،اﻧﮕﺷﺗر را در دﺳت راﺳت
وﭼپ ﺧوﯾش ﺑﭘوﺷﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﺗوان از ﻋﺎﻟم ﺷﮭﯾر وﻣﻌروف ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ) ﺷﯾﺦ اﺑن
ﻋﺛﯾﻣﯾن ﻧﺎم ( ﺑرد ،ﻧظرﯾﺎت اﺑن ﻋﺛﻣﯾن در ﻣورد ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﺑرای ﻣردھﺎ را ﻣﯾﺗوان در ﮐﺗﺎب
) ﺷرح ﻣﻣﺗﻊ ( ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داد .
وﻟﯽ ﺑﺎدرﻧظرداﺷت ،ارای ھر ﺳﮫ ﮐﺗﮕوری از ﻋﻠﻣﺎ  ،ﻋﻠﻣﺎی ﻣذھب اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑر ﻓﺿﯾﻠت دﺳت
راﺳت در ﭘوﺷﯾدن اﻧﮕﺷﺗر ﺑرای ﻣرد ،ﺣﮑم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .

ﭘوﺷﯾدن ﭼﯾﻠﮫ ﻧﺎﻣزادی:

رﺳم ﻣﻌﻣول در ﮐﺷوری ﻣﺎ طوری اﺳت ﮐﮫ ﭼﻠﮫ ﻧﺎﻣزادی را در اول ﻧﺎﻣزادی در دﺳت راﺳت و ﺑﻌد
از ازدواج آﻧر در دﺳت ﭼپ ﺧود اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدھﻧد:از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن رﺳم وﻋﺎدت ﭼﮕوﻧﮫ در ﺑﯾن ﮐﺷور ﻣﺎ
رواج ﯾﺎﻓﺗﮫ  ،ﻣﮕر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗوان ﮐﮫ  :ﻓﮭم ﻋﻠﻣﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ  :اﯾن ﻋﻣل از ﺟﻣﻠﮫ رﺳم
ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ  :از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯾراث واﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﭼﻠﮫ ﻧﺎﻣزادی از دﺳت راﺳت ﺑﮫ ﭼپ در وﻗت ﻋروﺳﯽ ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﻧد
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ دردﺳت ﭼپ ﯾﮏ رگ ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻗﻠب وﺻل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  ) .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﮫ ﮐﺗﺎب »آداب اﻟزﻓﺎف« ،ص  ،123ﺗﺎﻟﯾف ﺷﯾﺦ آﻟﺑﺎﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود(.
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗﺄﺳف اﺳت ) اﯾن اﺳت ﮐﮫ ( ﻋـدۀ از ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن رﺳم اﺷﺗﺑﺎه ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭘﺎﯾﮫ وﺑﻧﯾﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻧدارد ﭘﺎ ﭘﻧد ھﺳﺗﯾم ،و ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗﯾم اﯾن اﻣر از اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﺑﺎطﻠﮫ
ﻧﺻﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻌدادی از ﻣردم ﺑﮕوﯾﻧد:
ﻣﻧظور ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﭘﯾروی از اﯾن اﻋﺗﻘﺎدات ﺑﺎطل ﻧﯾﺳت ـ اﻟﻌﯾﺎذ ﺑﺎ zو ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﺎدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳت ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر.
در ﺟواب ﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ :
آﯾﺎ در ﮐﺗﺎب و ﺳﻧت ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻠﻘﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد ،وﺟود دارد؟ آﯾﺎ زﻧﺎن
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و دﺧﺗران اﯾﺷﺎن و زﻧﺎن ﺻﺣﺎﺑﮫ رﺿوان ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯾﮭن أﺟﻣﻌﯾن ،اﯾن
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد؟
وﻗﺗﯾﮑﮫ اﯾن ﻋﺎدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﺷرﻋﯽ ﻧدارد  ،ﭘس در ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از آداب و رﺳوم ﻏﯾر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﺻورت ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت داده ﺷود ،و ﺑرای ﻣﺎ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از آن ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾم .زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد » :ﻣن ﺗﺷﺑﮫ ﺑﻘوم ﻓﮭو ﻣﻧﮭم«» ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از
ﮔروھﯽ ﺗﻘﻠﯾد ﮐرد از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎﺳت« ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑر ـ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼه واﻟﺳﻼم ـ ﻓرﻣودﻧد » :ﻟﯾس ﻣﻧﺎ
ﻣن ﺗﺷﺑﮫ ﺑﻐﯾرﻧﺎ ،ﻻ ﺗﺷﺑﮭوا ﺑﺎﻟﯾﮭود وﻻ ﺑﺎﻟﻧﺻﺎری  » ، «...ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻏﯾر از ﻣﺎ ) ﻣﺳﻣﺎﻧﺎن (
ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽﮐﻧد از ﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،از ﯾﮭود و ﻧﺻﺎری ﺗﻘﻠﯾد ﻧﮑﻧﯾد .«....

ﺗﻘﺳﯾم آب از ﺳﻣت راﺳت:

در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺳﮭل ﺑن ﺳﻌد رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ :
در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎ ﺑرای رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ را اوردﻧد ﺗﺎ آﻧﺣﺿرت از آن
ﺑﻧوﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﺟﺎﻧب راﺳت ﺷﺎن طﻔﻠﯽ و در ﺟﺎﻧب ﭼپ ﺷﺎن ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﻧد .ﭘس
ﺑﮫ ﮐودک ﻓرﻣود :آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑدھم؟
ﮐودک ﮔﻔت :ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ،ھﯾﭼﮑس را ﺑﮫ ﺣﺻﮫ ام از ﺷﻣﺎ ﺑرﻧﻣﯽ ﮔزﯾﻧم ،و ﺳﭘس رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم آن را در دﺳت او ﮔذاﺷت.
در اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ روزی ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم و ﯾﺎراﻧش ﮔرد ھم ﻧﺷﺳﺗﮫ
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ﺑودﻧد و ﺑطرف راﺳت ﺷﺎن طﻔل ﻗرار داﺷت و در دﺳت ﭼپ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم اﺷراف و
ﺑزرﮔﺎن ﻗرﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣﺎﻧﻧد اﺑوﺑﮑر ،ﻋﻣر ،ﻋﺛﻣﺎن ،و ﻏﯾره رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭم ،و آب را آوردﻧد و
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻧت ھﺳت ﻣﻌﻣوﻻ ھر ﭼﯾزی را از دﺳت راﺳت ﺷروع ﮐرد ،ﻟذا ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
و ﺳﻠم از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را رﻋﺎﯾت ﮐﻧد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑزرﮔﺎن ﻗرﯾش را ﻧﯾز ﻧرﻧﺟﺎﻧد و
اﺣﺗراﻣﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋل ﺷود ﻟذا اﺑﺗدا از طرف راﺳت ﺧودش ﮐﮫ طﻔل ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود اﺟﺎزه ﺧواﺳت
ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧد آب را از طرف ﭼپ ﺧودش ﮐﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻗرﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد ﺷروع ﮐﻧد و ﺑﮕرداﻧد؟ آن
ﮐودک ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧواﺳت ﺑرﮐت ﻧوﺷﯾدن ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم از آن آب را از دﺳت ﺑدھد .
ﮔﻔت ﮐﮫ ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھم ﮐﮫ ﻧﺻﯾﺑم را از دﺳت ﺑدھم ! ﭘس ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم اﺑﺗدا آب
را ﺑدﺳت اﯾن ﭘﺳر داد و ﺳﭘس آﻧرا ﺑﮫ اطراﻓﯾﺎن ﭼپ ﺧودش ﺗﺣوﯾل داد .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼطور
اﯾن ﮐودک راﺿﯽ ﻧﺷد اﯾن ﻓﺿل را از دﺳت ﺑدھد و ﺑرای ﺧودش ﺗوﺟﯾﮫ ﻧﮑرد ﮐﮫ اﮔر ﻣن اﯾن را
اﻧﺟﺎم دھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم و ﯾﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻗرﯾش را ﺑرﻧﺟﺎﻧم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدون
ھﯾﭻ ﭘرواﯾﯽ اﯾن ﻓﺿﯾﻠت را از دﺳت ﻧداد  ،زﯾرا آﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﺧﯾر از ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺑﻘت ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد ،ﭘس
ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳت ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﻋﻣل ﮐﻧﯾم و از ﯾﮑدﯾﮕر در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾر ﺳﺑﻘت ﺑﮕﯾرﯾم.

داﺧل ﺷده ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﭘﺎی راﺳت اﺳت!
در اﺳﻼم ﺑﮫ ﻧﻣﺎزﮔزان ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﺎ ﭘﺎی
راﺳت وارد ﺷوﯾد و ھﻧﮕﺎم ﺧروج ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼپ ﺧﺎرج ﺷوﯾد.
از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم دارای ﺣﮑﻣت ﯾﺎ ﺣﮑﻣت ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،طورﯾﮑﮫ درﺑدو ﺑﺣث ﻣﺗذﮐر
ﺷدﯾم ﺣﮑﻣت ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎ روﺷن ﻧﯾﺳت  ،اﯾن اﻣر ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ ﻧﯾز ﺣﮑﻣﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ آن ﺣﮑﻣت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد رﻋﺎﯾت اﻣور ﺻﺣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﭼرا ﮐﮫ
داﻧﺷﻣﻧدان ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﮏ اﺻل ﺛﺎﺑت ﺷده ای دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﻧﮕﺎم ﺳﮑﺗﮫ ﮐردن اﮔر
وزن ﺑدن ﺷﺎن روی ﭘﺎی راﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﯽ اﻓﺗﻧد و اﮔر وزن ﺑدن ﺷﺎن روی ﭘﺎی ﭼپ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ
ﻋﻘب ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳت وارد ﻣﺳﺟد ﻣﯽ ﺷود ،اﮔر در ھﻣﺎن ﺣﺎل ﺳﮑﺗﮫ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺟﻠو
ﯾﻌﻧﯽ داﺧل ﻣﺳﺟد ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ در اﺳﻼم ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷدن
از ﻣﺳﺟد اﮔر ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼپ ﺑﯾرون رود در ﺻورت ﺳﮑﺗﮫ ﮐردن ،ﭼون ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑدن او روی ﭘﺎی
ﭼپ اﺳت ﺑﮫ ﭘﺷت ﯾﻌﻧﯽ داﺧل ﻣﺳﺟد ﻣﯽ اﻓﺗد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر اﺳﺎس دﻟﯾل ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎد ﺷده اﯾن ﺣﮑم
اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی اﺳت و ﺑرای اﻓراد ﭼپ ﭘﺎ ﯾﺎ راﺳت ﭘﺎ ﻓرﻗﯽ ﻧدارد ،اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ھر ﯾﮏ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼم دﻟﯾل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻠم ﺑﺷری ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘﺻﺎﻧش
ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم زواﯾﺎی آن دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧد.
در اﺳﻼم ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺎب » ﺗواﻟت « ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼپ
وارد ﺷوﯾد و ھﻧﮕﺎم ﺧروج ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳت ﺧﺎرج ﺷوﯾد.
اﺳﺗﺣﺑﺎب ورود ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺎب ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼپ ﻧﯾز ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﮑﻣت و ﻣﺻﻠﺣت ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐرد ﮐﮫ
ﻋﻠم ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ھﻣﮫ آن ﺣﮑﻣت ھﺎ ﺑرﺳد.
وﻟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣﺳﺟد اﯾن ﺣﻛم اﺳﺗﺣﺑﺎﺑﯽ ﺑر ﻋﻛس اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳت وارد ﻣﺳﺟد
ﺷدن و ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼپ ﺧﺎرج ﺷدن ﻣﺳﺗﺣب اﺳت.

ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ:

ﺷﺎرع ﺣﮑﯾم ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﮐرده ﮐﮫ راﺳت ﺑر ﭼپ ﻣﻘدم ﺑﺎﺷد ،و ﺑﮫ آن ﺷراﻓت و ﺗﮑرﯾم ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ،و
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻧﯾز ﺑر آن ﺑوده ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ راﺳت را ﺑر ﭼپ در اﻋﻣﺎل ﻣﺣﺗرم ﭘﯾش
ﻣﯽ اﻧداﺧت.

ﻓﻀﯿﻠﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در اﺳﻼم
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ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑرﻣﺎن ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ھﺳﺗﯾم ،و ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﯽ
ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَﺎﻧﺗ َ ُﮭوا« )ﺳوره ﺣﺷرآﯾﮫ  .(7ﯾﻌﻧﯽ :و آﻧﭼﮫ را
ﺳو ُل َﻓ ُﺧذُوهُ َو َﻣﺎ َﻧ َﮭﺎ ُﮐ ْم َ
اﻟر ُ
ﻓرﻣﺎﯾد َ » :و َﻣﺎ آﺗَﺎ ُﮐ ُم ﱠ
ﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ آورده ﺑﮕﯾرﯾد ) و اﺟرا ﮐﻧﯾد ( ،و از آﻧﭼﮫ ﻧﮭﯽ ﮐرده  ،ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺣﮑﻣت ھﺎی ﺗَ َﻘدُم راﺳت ﺑر ﭼپ:

 -1ﭘﯾش اﻧداﺧﺗن راﺳت ﺑر ﭼپ ﺑرای اﻗﺗداء ﺑﮫ ﺳﻧت آﻧﺣﺿرت ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت .
 -2ﺟﻠو اﻧداﺧﺗن راﺳت ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن اﺳت ،زﯾرا او ﭼپ را ﺑر راﺳت ﭘﯾش ﻣﯽ اﻧدازد.
 -3ﭘﯾش اﻧداﺧﺗن راﺳت ﻣوﺟب اﮐرام دﺳت راﺳت ﺑر ﭼپ اﺳت.
 -4ﭘﯾش اﻧداﺧﺗن راﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﻋﺎﯾت ادب ﺑﺎ ﻣردم ،ﻣﺛﻼ ﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن اﺳﺗﻧﺟﺎء ﺷده ) ﯾﻌﻧﯽ دﺳت
ﭼپ ( ﺑﺎ ﻣردم ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ واﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود و ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ودﻗت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳت ﭼپ ﭼﯾزی از
آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ داده ﻧﻣﯽ ﺷود.
 -5ﭘﯾش اﻧداﺧﺗن راﺳت ﺑر ﭼپ؛ ﺗﻔﺎﺋل و اﻣﯾدوار ﺳﺎﺧﺗن اﺳت ﺑر آﻧﮑﮫ ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ﻣﺎ را ﺟزو اﺻﺣﺎب
دﺳت راﺳت ﻗرار دھد.

ﭘﺎﯾﺎن

